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 صبح األعشى

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ، ولد في قرية قلقشندة بمحافظة القليوبية في مصر سنة 
هــ821و رحل فيها عام . هـ756  
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 صبح األعشى

 الجزء الثاني

 

 

 الباب الرابع من المقالة الثانية في الممالك والبلدان المحيطة بمملكة الديار المصرية   

 وفيه أربعة فصول 

 الفصل األول في الممالك والبلدان الشرقية عنها   

 وما ينخرط في سلكها من شمال أو جنوب وفيه أربعة مقاصد 

 المقصد األول في الممالك الصائرة إلى بيت جنكزخان   

جملتان الجملة األولى في التعريف باسم جنكزخان ومصير الملك إليه وما آان له من األوالد وتقسيمه الملك فيهم أما  وفيه
عن الشيخ شمس الدين األصفهاني أن اسمه في األصل تمرجين وأنه لما عظم شأنه سمي   : اسمه فقد ذآر في مسالك األبصار

   . جنكزخان

   . أن الصواب في النطق به جنكص خان بالصاد بدل الزاي  : بعضهموقد ذآر في مسالك األبصار عن 

وأما نسبه فقد ذآر في مسالك األبصار أيضًا أنه جنكزخان بن بيسوآي بن بهادر بن تومان بن برتيل خان بن تومنيه بن 
ر تسمى قبات من أعظم قبائلهم بادسنقر بن تيدوان ديوم بن بغا بن بودنجه بن أالن قوا وأالن قوا هذه امرأة من قبيلة من التت

شهرة آانت متزوجة بزوج أوالدها ولدين اسم أحدهما بكتوت واآلخر بلكتوت ومن عقبهما الطائفة المعروفة في قبائل التتار 
بالدلوآة إلى اآلن ثم مات زوج أالن قوا أبو هذين االثنين وبقيت أالن قوا أيمًا فحملت فأنكر عليها الحمل وحملت إلى ولي 

إني آنت جالسة وفرجي مكشوف فنزل نور ودخل فرجي ثالث مرات فحملت منه هذا   : هم حينئذ فسألها ممن حملت فقالتأمر
الحمل وأنا حامل بثالثة ذآور آل مرة من دخول ذلك النور بذآر فأمهلوني حتى أضع فإن وضعت ثالثة ذآور فاعلموا صدقي 

ثالثة ذآور فسمت أحدهم يوقن قوتاغي والثاني بوسن ساغي والثالث وإال فدونكم وما ترون فأمهلوها حتى ولدت فأتت ب
   . بودنجر وهو جد جنكزخان

   . وأوالد هذه الثالثة يعرفون بين التتر بالنورانيين نسبة إلى النور الذي زعمت أنه دخل فرجها فحملت منه

حت عن المرأة فلعلها آانت قد سمعت بقصة وهذه أآذوبة قبيحة وأحدوثة غير صحيحة وإن ص  "   : قال في مسالك األبصار
   .  " مريم البتول عليها السالم فاحتالت لسالمة نفسها بالتشبه بشأنها 

أحدهما ما حكاه في مسالك األبصار عن الصاحب عالء الدين بن عطاء   : وأما مصير الملك إليه فقد اختلف فيه على مذهبين
ن عظماء الملوك يدعى أزبك خان فتردد إليه جنكزخان في حال صغره وخدمه أنه آان يملك الترك ملك م  : ملك الجويني

فتوسم فيه النجابة فقربه وأدناه وزاده في االرتقاء على أقاربه فحسدوه فوشوا به إلى الملك حتى غيروه عليه فأضمر له المكايد 
جنكزخان وعرفاه ما أضمره الملك له وآان بالقرب من أزيك خان ملكهم صغيران يخدمانه فاطلعا على ما أضمره الملك ل
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وحذراه وآان جنكزخان قد لف لفيفًا عظيمًا فجمع لفيفه من قبائل التتر وقصد ذلك الملك في جيوشه وآان من أعظم القبائل 
 إحداهما تدعى إديرات واألخرى فيقورات مع قبيلته قبات المقدم ذآرها فجرد العساآر ألزبك خان  : المجيبة لدعوته قبيلتان

وجرت الحرب بينهما فقتل أزبك خان وملك جنكزخان وقرب آًال من الصغيرين وجعل آًال منهما ترخانًا وآتب لهما بفراغهما 
   . من جميع المؤن والكلف إلى سبعة أبطن من أوالدهما

نشاء السلطان جالل آاتب إ  : الثاني ما حكاه السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه عن محمد بن أحمد بن على المنشئي
أن مملكة الصين آانت منقسمًة من قديم الزمان إلى ستة أجزاء آل جزء منها مسيرة شهر يتولى   : الدين محمد بن خوارزم شاه

   . أمر آل جزء منها خان نيابًة عن خانهم األعظم بطمغاج قاعدة الصين

رخان وآان من جملة الخانات الستة الذين ينوبون عنه إلى أن آان خانهم األآبر في زمان السلطان خوارزم شاه يسمى الط
شخٌص يسمى دوشي خان وآان متزوجًا بعمة جنكزخان فمات دوشي خان زوج عمة جنكزخان فحضر جنكزخان إلى عمته 

معزيًا وآان يجاور دوشي خان خاٌن من الخانات الستة يسمى أحدهما آشلوخان واآلخر قالن فأرسلت زوجة دوشي خان 
نعي زوجها إليهما وتالطفهما في استقرار جنكزخان ابن أخيها مكانه في الخانية على أن يكونا معاضدين له فأجاباها إليهما ب
   . إلى ذلك

فاستقر جنكزخان في الخانية مكان دوشي خان زوج عمته فبلغ ذلك الخان األعظم الطرخان فأنكر ذلك على آشلوخان وقالن 
ا هما وجنكزخان وخلعوا طاعة الطرخان ثم مات أحد الخانين وخلف ابنًا اسمه آشلوخان المذآورين فاتصل ذلك بهما فاجتمع

فغلب جنكزخان على ملكه ثم مات الخان اآلخر واستقل جنكزخان بالملك ثم غلب على خوارزم شاه ثم على ابنه جالل الدين 
   . واستقل بما وراء النهر

عن الصاحب عالء الدين الجويني المقدم ذآره أنه آان له عدة أوالد ذآور وأما أوالد جنكزخان فقد ذآر في مسالك األبصار 
وإناث من الخواتين والسراري وآان أعظم نسائه أبو بولي من تيكي ومن رسم المغل تعظيم الولد بنسب والدته وآان له من 

فطاي وهو أصغرهم وأوآداي هذه أربعة أوالد معدين لألوالد الخطيرة هم لتخت ملكه بمنزلة أربع قوائم وهم توشي وج
وأوتكين نويان وأنه جعل موضعه نقطة دائرة ملكه وبنيه حوله آمحيط الدائرة فجعل ابنه أوآداي ولي عهده ورتبه لما يتعلق 

بالعقل والرأي والتدبير والوالية والعزل واختيار الرجال واألعمال وعرض الجيوش وتجهيزها وآان موضعه في حياةأبيه 
   . اباقحدود ايمك وقر

   . فلما جلس بعد أبيه على تخت الملك انتقل إلى الموضع األصلي بين الخطا وبالد االيغور وأعطى ذلك الموضع لولده آيوك

وجعل البنه أوتكين حدود بالد الخطا وعين البنه الكبير توشي حدود قيالق إلى أقصى سفسفين وبلغار ورتبه على الصيد 
   . بالد األيغور إلى سمرقند وبخارا ورتبه لتنفيذ النائبات واألمور والمقابالت وما أشبه بذلك والقنص وجعل البنه جفطاي حدود

   . وآانت أوالده تزيد على عشرة آالف  : قال ابن عطاء ملك

وهو أآبرهم وآداي وطولي وأوآداي   : وذآر عن الشيخ شمس الدين األصفهاني أن جنكزخان أولد أربعة أوالد وهم جوجي
   . جوجي في حياة أبيه وخلف أوالدًا فقتل

   . وهم باتو ويقال باطو وأورده وبرآه وتولي وحمتي  : قال ابن الحكيم الطياري

والمشهور باتو وبرآه وأوصى بأن يكون تخته لولده الصغير أوآداي وأن تكون مملكة ما   : قال الشيخ شمس الدين المذآور
وراء النهر وما معه لولده اآلخر آداي وجعل البنه جوجي دشت القبجاق وما معه وأضاف إليه إيران وتبريز وهمذان ومراغة 

   . ولم يحصل لطولي شيء

ان استقل أوآداي بتخت أبيه واستقل جوجي بدشت القبجاق وما معه واستقل باتو ابن جوجي فيما جعله جده فلما مات جنكزخ
جنكزخان ألبيه جوجي من إيران وتبريز وما مع ذلك ولم يتمكن آداي من مملكة ما وراء النهر ثم مات أوآداي مالك التخت 
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ي أبيه فقهرهم وانتزع ما بيد باتو بن جوجي من إيران وسائر ما وملك بعده ولده آيوك وآان جبارًا قوي النفس فحكم على بن
   . معها وأقام بها أميرًا اسمه الجكراي

ثم جرى بينهم اختالف آان آخر األمر فيه أن أمسك الجكراي وقتل وحمل إلى باتو بن جوجي وطبخه وأآله فبلغ ذلك آيوك 
للقائه وسار آل منهما لمحاربة اآلخر حتى آان بينهما عشرة صاحب التخت فشق عليه وجمع ستمائة ألف فارس وجمع باتو 

أيام مات آيوك فكتب خواتينه إلى باتو يعلمونه بموته ويسألونه في أن يكون عوضه على تخت جنكزخان فلم يرض ذلك 
باتو أخاه ولدا تولي ووجه معهم   : وميزله منكوتان بن تولي بن جوجي بن جنكزخان وجهز معه إخوته قبالي خان وهوالآو

برآة بن جوجي في مائة فارس للجلسة على التخت ثم يعود فتوجه برآة بمنكوتان فأجلسه على التخت ثم عاد فمر في طريقه 
ببخارا فاجتمع فيها بالشيخ شمس الدين الباخرزي من أصحاب شيخ الطريقة نجم الدين آيزي وحادثه فحسن موقع آالمه منه 

من بيت جنكزخان وأشار الباخرزي على برآة بمواالة المستعصم خليفة بني العباس ببغداد فأسلم على يده وهو أول من أسلم 
   . يومئذ فكاتبه وهاداه وترددت الرسل والمكاتبات بينهما

ثم إن منكوتان بعد استقالله بتخت جده جنكزخان ملك أوالد جفطاي مملكة ما وراء النهر تنفيذًا لما آان جنكزخان أوصى به 
جفطاي آما تقدم ومات دونه وعلت آلمة منكوتان صاخب التخت ووصلت إليه آتب أهل قزوين وبالد الجبال يشكون ألبيهم 

وهم اإلسماعيلية فجهز إليهم منكوتان أخاه مكوتان لقتال المالحدة وأخذ قالعهم وأن يضم إلى ذلك   : من سوء مجاورة المالحدة
ي فشق عليه لصداقته مع الخليفة وآلم أخاه باتو في ذلك فكتب باتو إلى هوالآو بالد الخليفة المستعصم فبلغ ذلك برآة بن جوج

يمنعه من التعرض لممالك الخليفة فوافاه الكتاب قبل أن يعبر نهر جيحون فأقام هناك سنتين حتى مات باتو وتسلطن أخوه برآة 
 بعده فكتب هوالآو إلى أخيه منكوتان يستأذنه في إنقاذ ما آان

ن أخذ ممالك الخليفة وحسن له ذلك فلم يأذن له فيه فأصر هوالآو على عزمه فأوقع بالمالحدة وقتل جماعة عزم عليه م 
اتهمهم بمماألة برآة واشتد في البالد وقصد دشت القبجاق بالد برآة فدهمه برآة بعساآره فكانت الدائرة على هوالآو فكر 

   . دهراجعًا ودخل بالد الخليفة وقبض عليه وقتله وملك بال

وآان أمر اهللا قدرًا مقدورًا في عقيدة جنكزخان وأتباعه في الديانة إلى أن أسلم من أسلم منهم وما جرت عليه عادتهم في 
إن الظاهر من عموم   : اآلداب وحالهم في طاعة ملوآهم أما عقيدتهم فقد قال الصاحب عالء الدين بن عطاء ملك الجويني

تعالى وأنه خلق السموات واألرض وأنه يحيي ويميت ويغني ويفقر ويعطي ويمنع وأنه على آل  مذاهبهم اإلدانة بوحدانية اهللا
   . شيء قدير وأن منهم من دان باليهودية ومنهم من دان بالنصرانية ومنهم من اطرح الجميع ومنهم من تقرب باألصنام

خر عليه ثم الذي آان عليه جنكزخان في التدين وجرى ومن عادة بني جنكزخان أن آل من انتحل منهم مذهبًا لم ينكره اآل  : قال
عليه أعقابه بعده الجري على منهاج ياسة التي قررها وهي قوانين خمنها من عقله وقررها من ذهنه رتب فيها أحكامًا وحدد 

تبها وأمر أن تجعل في فيها حدودًا بما وافق القليل منها الشريعة المحمدية وأآثرها مخالف لذلك سماها الياسة الكبرى وقد اآت
   . خزانته تتوارث عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته

منها أن من زنى قتل ومن أعان أحد خصمين على اآلخر قتل ومن بال في الماء قتل ومن أعطي بضاعة فخسر ثم أعطي ثانيًا 
نزل لمساعدته قتل ومن وجد أسيرًا أو هاربًا أو فخسر ثم أعطي ثالثًا فخسر قتل ومن وقع حمله أو قوسه فمر عليه غيره ولم ي

عبدًا ولم يرده قتل ومن أطعم أسير قوم أو سقاه أو آساه بغير إذنهم قتل إلى غير ذلك من األمور التي رتبها مما هم دائنون به 
   . إلى اآلن وربما دان به من تحلى بحلية اإلسالم من ملوآهم

   . وائمه ويشق جوفه ويدخل أحدهم يده إلى قلبه فيمرسه بيده حتى يموت أو يخرج قلبهومن معتقدهم في ذبح الحيوان أن تلف ق

   . ومن ذبح ذبحة المسلمين ذبح

وأما عاداتهم في األدب فكان من طريق جنكزخان أن يعظم رؤساء آل ملة ويتخذ تعظيمهم وسيلة إلى اهللا تعالى ومن حال 
علويين وعن الفقهاء والفقراء والزهاد والمؤذنين واألطباء وأرباب العلوم على التتر في الجملة إسقاط المؤن والكلف عن ال

   . اختالفهم ومن جرى هذا المجرى
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ومن آدابهم المستعملة أن ال يأآل أحد من يد أحد طعامًا حتى يأآل المطعم منه ولو آان المطعم أميرًا واآلآل أسيرًا وال يختص 
بصره عليه وال يمتاز أمير بالشبع من الزاد دون أصحابه بل يقسمونه بالسوية وال  أحد باألآل وحده بل يطعم آل من وقع

   . يخطوا أحٌد موقد نار وال طبقًا رآه ومن اجتاز بقوم يأآلون فله أن يجلس إليهم ويأآل معهم من غير إذن

   . على الرماد وأن ال يدخل أحٌد يده إلى الماء بل يأخذ منه ملء فيه ويغسل يديه ووجهه وال يبول أحٌد

ويقال إنهم آانوا ال يرون ومن طرائقهم أنهم ال يتعصبون لمذهب وأن ال يتعرضوا لمال ميت أصًال ولو ملء األرض وال 
   . يدخلونه خزانة السلطان

   . ألقاب ومن عاداتهم أنهم ال يفخمون األلفاظ وال يعظمون في األلقاب حتى يقال في مراسيم السلطان القان بكذا من غير مزيد

وأما حالهم في طاعة ملوآهم فإنهم من أعظم األمم طاعة لسالطينهم ال لمال وال لجاه بل ذلك دأب لهم حتى إنه إذا آان أمير 
في غاية من القوة والعظمة وبينه وبين السلطان آما بين المشرق والمغرب متى أذنب ذنبًا يوجب عقوبة وبعث السلطان إليه 

   . ذه بما يجب عليه ألقى نفسه بين يدي الرسول ذليًال ليأخذه بموجب ذنبه ولو آان فيه القتلمن أخس أصحابه من يأخ

   . ومن طريق أمرائهم أنه ال يتردد أمير إلى باب أمير آخر وال يتغير عن موضعه المعين له

واإلبرة ورعاياهم قائمون فإن فعل ذلك عوقب أو قتل وإذا عرضوا آالت الحرب على أمرائهم وفوا في العرض حتى بالخيط 
   . بما يلزمون به من جهة السلطان طيبًة به نفوسهم وإن غاب أحد من الرجال قام النساء بما عليهم

الجملة الثالثة على التفصيل وهي مملكتان المملكة األولى مملكة أيران بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة تحت والراء المهملة 
   . وألف ونون

   . الفرس وتعرف بأيران بن أشور بن سام بن نوح عليه السالم وهو أول من ملكها وأضيفت إليه وعرفت به وهي مملكة

   . وهي مملكة األآاسرة  : قال في التعريف

وهي من الفرات إلى نهر جيحون حيث بلخ ومن البحر الفارسي وما صاقبه من البحر الهندي إلى البحر المسمى   : ثم قال
   . طبرستان وهي المملكة الصائرة إلى بيت هوالآوبالقلزم بحر 

وقد دخل فيها مملكة الهياطلة وهي مملكة مازندران وما يليها إلى آخر آيالن وطبرستان واقعة بين مازندران وآيالن   : قال
   . ومازندران اآلخذة شرقًا وآيالن اآلخذة غربًا

جيحون المحيط بآخر خراسان إلى الفرات القاطع بينهما وبين الشام  هذه المملكة طوًال من نهر  : وقال في مسالك األبصار
وعرضها من آرمان المتصل بالبحر الفارسي المنقسم من البحر الهندي إلى نهاية ما آان بيد بقايا الملوك السلجوقية بالروم 

   . على نهاية حدود العاليا وأنطاليا من البحر الرومي

ي بين هذه المملكة وبين بالد القبجاق النهر المجاور لباب الحديد المسمى باللغة الترآية دقرقبو ويفصل في الجانب الشمال  : قال
   . وبحر طبرستان المسمى نهر الخزر

وأخبرني الفاضل نظام الدين أبو الفضل يحيى بن الحكيم الطياري أن هذه المملكة تكاد تكون مربعة فيكون طولها   : ثم قال
   . ة أشهر وعرضها أربعة أشهربالسير المعتاد أربع

   . وهي من أجل ممالك األرض وأوسطها في الطول والعرض متوسطة في الطول والعرض
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وإذا أنصفت آانت في قلب الدنيا على الحقيقة ذات أقاليم آثيرة ومدن آبيرة مشتملة على رساتيق وأعمال وخطط وجهات وهي 
   . ممتدة من بالد الشأم وما على سمتها إلى بالد السند والهند وما واالهما

   . جنوبي وشمالي  : ولها جانبان

اإلقليم األول الجزيرة الفراتية وهي أقرب أقطار هذه المملكة لمملكة الديار   : الجانب األول الجنوبي ويشتمل على ستة أقاليم
   . المصرية والشامية لمجاورتها بالد الشام

   . ويحيط بها الفرات من حدود بالد الروم وهو طرف الحد الغربي الجنوبي للجزيرة  : قال في تقويم البلدان

ى مليطة إلى شمشاط إلى قلعة الروم إلى البيرة إلى قبالة منبج إلى السن إلى الرقة إلى فيمتد الحد الجنوبي الغربي مع الفرات إل
   . قرقيسيا إلى الرحبة إلى هيت إلى األنبار

ثم يخرج الفرات عن تحديد الجزيرة ويعطف الحد من األنبار إلى تكريت وهي على نهر دجلة إلى بالس إلى الحديثة على دجلة 
   . إلى الموصل

   . طف من الموصل إلى جزيرة ابن عمر إلى آمدثم يع

ثم يصير الحد غربيًا ممتدًا بعد أن يتجاوز آمد على حدود إرمينية إلى حدود بالد الروم إلى الفرات عند مليطة من حيث وقع 
   . االبتداء

ها والعراق شرقيها وبعض فعلى هذا يكون بعض إرمينية وبعض الروم غربي الجزيرة وبعض الشام وبعض البادية جنوبي  : قال
   . إرمينية شماليها

وتشتمل الجزيرة على ديار ربيعة وديار مضر يعني بالضاد المعجمة وبعض ديار بكر وهم القبائل الذين   : قال في تقويم البلدان
   . آانوا ينزلونها في القديم على ما تقدم ذآره في الكالم على أحوال العرب في المقالة األولى

وقد آانت هذه الجزيرة مجموعها مملكة جليلة باقية بذاتها في الدولة األتابكية يعني دولة أتابك زنكي   : مسالك األبصارقال في 
   . صاحب الموصل والد نور الدين الشهيد صاحب دمشق وقاعدتها الموصل

بفتح الميم وسكون الواو وآسر الصاد المهملة والم في اآلخر  : قال في اللباب دينة من الجزيرة من اإلقليم الرابع من وهي م - 
   . األقاليم السبعة

   . حيث الطول سبٌع وثالثون درجة والعرض ست وثالثون درجة وثالثون دقيقة  : قال في األطوال

   . وهي على دجلة من الجانب الغربي ويقابلها من الجانب الشرقي مدينة نينوى التي بعث يونس عليه السالم إلى أهلها

   . اآلن خرابوهي 

وفي جنوبي الموصل مصب الزاب األصغر في دجلة وهي في مستٍو من األرض ولها سوران قد خرب بعضهما وسورها 
   . اآبر من سور دمشق

   . والعامر منها في زماننا نحو ثلثيها ولها قلعة قد صارت في جملة الخراب  : قال المؤيد صاحب حماة

وهي قاعدة ملك قديم يعرف قديمًا بمملكة الجرامقة وآانت قد صارت إلى عماد الدين   : قال قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون
   . والد نور الدين الشهيد ثم اتفق بها الحال إلى أن دخلت في مملكة التتر من بني هوالآو  : زنكي
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   . انية بالديار المصريةعقلة وجده قد نقص وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلط

   . وذآرها في التثقيف وذآر أنه آان بها األمير أردبغا قبل أن يحصل عليها من بيرم خواجا ثم أبو القان أويس

   . ثم بها عدة مدن وقالع مشهورة

   . منها ماردين

وهي قلعة بديار ربيعة  -من تحتها ونون  بفتح الميم وسكون األلف وآسر الراء والدال المهملتين ثم ياء مثناة  : قال في اللباب
   . من هذه الجزيرة المذآورة من اإلقليم الرابع

   . حيث الطول أربع وستون درجة والعرض سبع وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقة  : قال في األطوال

   . وهي على جبل عال من األرض إلى ذروته نحو فرسخين  : قال في تقويم البلدان

   . وهي قلعة منيعة ال يستطاع فتحها عنوة وبجبلها جواهر الزجاج وبه حيات تفوق غيرها بسرعة القتل  : حوقلقال ابن 

   . واعلم أن ماردين هذه بيد ملوآها من بني أرتق لها بيدهم األمد الطويل لم تزل أيديهم عنها مذ ملكوها

منهم ياقوتي بن ارتق بعد السبع واألربعمائة تملكها من يد مغن  وأول من ملكها  : قال القاضي ولي الدين بن خلدون في تاريخه
سكان ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي أقطعها له ثم ملكها بعد ياقوتي المذآور أخوه علي ثم عمه سقمان ثم أخوه إيلغازي ثم 

سام الدين بولق أرسالن ثم أخوه قرا ابنه حسام الدين تمرتاش ثم ابنه قطب الدين البي ثم ابنه نظام الدين إيلغازي ثم ابنه ح
أرسالن ثم ابنه شمس الدين داود ثم أخوه نجم الدين غازي وتلقب بالمنصور وهو أول من تلقب بألقاب السلطنة منهم ثم ابنه 
لقب شمس الدين صالح وتلقب بالصالح ثم ابنه أحمد وتلقب بالمنصور ثم ابنه محمود وتلقب بالصالح ثم ابنه فخر الدين داود وت

بالمظفر ثم ابنه نور الدين عيسى وتلقب بالظاهر وهو القائم بملكها إلى اآلن وهو الظاهر عيسى بن المظفر داود بن صالح 
محمود بن المنصور أحمد بن الصالح صالح ابن المنصور غازي بن المظفر قرا أرسالن بن المنصور أرتق أرسالن بن بولق 

   . بن إيلغازي بن أرتق أرسالن بن إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش

ولما ملك هوالآو بغداد وأعمالها آان القائم بملك ماردين يومئذ المظفر قرا أرسالن فأعطاه الطاعة وخطب له في جميع 
أعماله وتبعه على ذلك من بعده من ملوآها إلى حين موت القان أبي سعيد من بقايا الملوك الهوالآوية فقطع الخطبة لصاحب 

   . ذلك إلى اآلن وملوآها موادون لملوك الديار المصرية والمكاتبات بينهم متواصلةبغداد وما معها وخطب لنفسه واألمر على 

   . ومنها حصن آيفا

وهي مدينة من الجزيرة المذآورة  -بحاء وصاد مهملتين ثم نون ثم آاف وياء مثناة من تحت وفاء وألف   : قال في تقويم البلدان
   . من اإلقليم الرابع

   . الطول أربع وستون درجة وثالثون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة وخمس وثالثون دقيقة حيث  : قال في األطوال

   . و هي من ديار بكر  : قال في اللباب

   . و هي على دجلة بين جزيرة ابن عمر وبين ميا فارقين  : قال في المشترك

   . تح الكاف وفاء ثم ياء النسببفتح الحاء وسطون الصاد وف - والنسبة إليها حصكفي   : قال في اللباب
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وملكها من بقايا الملوك األيوبية وممن ينظر إليه ملوك مصر بعين اإلجالل لمكان والئهم القديم لهم   : قال في التعريف
   . واستمرار الوداد اآلن

قالوون آان يعظم سلفه فإنه وأخبرني المقر السيفي منجك آافل الممالك الشريفة أن الملك الناصر محمد بن   : قال في التثقيف
   . آان أستاذ قالوون والده

   . وآان آخر وقت منهم الملك الصالح قصد األبواب السلطانية  : قال في التعريف

   . فلما أتى دمشق عقبته األخبار بأن أخاه قد ساور سريرهس وقصد بسلطته سلطانه

صعد قلعته وآر نحو سريره رجعته وثب عليه أخوه المتوثب فقتله  فكر راجعًا ولم يعقب فما لبثت األخبار أن جاءت بأنه حين
   . وسفك دمه ثم اظهر عليه ندمه

   . وآتب إلى السلطان فأجيب بأجوبة دالة على عدم القبول ألعذاره والسرائر مكدرة والخواطر بعضها من بعض منفرة

وسبعمائة أن صاحبها الملك الصالح سيف الدين أبو وذآر في التثقيف أن الذي اتضح له آخرًا في رمضان سنة ست وسبعين 
بكر ابن الملك العادل شهاب الدين غازي ابن الملك العادل مجد الدين محمد ابن الملك الكامل سيف الدين أبي بكر ابن الملك 

بن الملك الكامل ناصر الموحد تقي الدين عبد اهللا ابن الملك المعظم سيف الدين توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب ا
   . الدين محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب

   . وما يبعد أن الصالح المذآور هو ابن عم العادل مجد الدين محمد وأن العادل غازي ال حقيقة له  : ثم قال

الدين وآتبت إليه في هذه وهو غلط ألن المستقر إلى آخر سنة ثنتين وستين وسبعمائة وما بعدهما بمدة هو العادل مجد   : ثم قال
المدة بهذا االسم واللقب ولم يبلغنا أنه استقر بعده سوى ولده ثم نقل أنه الصالح ونقل الناقل أنه ابن العادل وهو صحيح لكنه 

   . آون الولد يلقب بلقب والده الملوآي  : إن اسمه شهاب الدين غازي بن العادل مجد الدين وفيه بعٌد  : قال

   . انتهى آالمه

والذي أخبرني به بعض قصاد صاحبها في سنة تسع وتسعين وسبعمائة أن الملك القائم بها يومئذ اسمه سليمان بن داود   : قلت
وجاريٍة تعير البدر نورًا ولوال   : وذآر لي لقبه الملوآي فنسيته وذآر أنه يقول الشعر وأحضر معه بيتًا مفردًا من نظمه وهو

سليمان الزمان بحصن آيفا له في الملك آثاٌر آرام زآا   : له أبياتًا وبعثت بها إليه صحبة قاصده أولهانورها عاد الظالم فنظمت 
أصًال فطاب الفرع منه وطاب الغصن إذ طاب الكمام بنو أيوب أبقوا منه ذخرًا ونعم الذخر والقيل الهمام وأثبت البيت الذي 

   . قاله في آخر هذه

   . ومنها حران

بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين وفي آخرها نون بعد األلف   : تركقال في المش وهي مدينة من ديار مضر من الجزيرة  -
   . المذآورة من اإلقليم الرابع

   . والقياس أنها حيث الطول ثالث وستون درجة والعرض سبع وثالثون درجة وخمسون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

   . مة أما اليوم فخرابوآانت حران مدينًة عظي

وهي مدينة الصابئين وبها سدنتهم السبعة عشر وبها تل مصلًى للصابئين يعظمونه وينسبونه إلى إبراهيم عليه   : قال ابن حوقل
   . السالم وهي قليلة الماء والشجر
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ها من قناة تجري من والجبل منها في سمت الجنوب والشرق على فرسخين وتربتها حمراء وشرب أهل  : قال في العزيزي
العيون خارج المدينة ومن اآلبار وحاآمها يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية على ما سيأتي في المكاتبات إن شاء 

   . اهللا تعالى

   . ومنها شمشاط

بلدة من ديار مضر وقيل من وهي  -بكسر الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الشين الثانية ثم ألف فطاء مهملة   : قال في اللباب
   . ديار بكر من بالد الجزيرة من اإلقليم الرابع

   . قال في رسم المعمور حيث الطول اثنتان وستون درجة وأربعون دقيقة والعرض ثمان وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة

   . وهي بلدة الثغور الجزيرية بين آمد وبين خرت برت  : قال في اللباب

   . هي بنحر الجزيرة وبها حاآٌم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية  : وقال ابن حوقل

   . ومنها حيزان

وهي مدينة من ديار بكر من  -بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة من تحتها وفتح الزاي المعجمة وألف ونون   : قال في اللباب
   . الجزيرة من اإلقليم الرابع

   . والقياس أن طولها خمس وستون درجة وعرضها سبع وثالثون درجة وعشرون دقيقة  : اقل في تقويم البلدان

   . وهي آثيرة األشجار خصوصًا شجر البندق  : قال في اللباب

   . وهي بين جبال ولها مياه سارحة وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية  : قال

   . لتثقيف أنه آان اسمه في ومنها رأس عينوذآر في ا

وتسمى عين وردة  -بفتح الراء المهملة ثم سين وعين مفتوحة مهملتان ومثناة تحت ونون في اآلخر   : قال في تقويم البلدان
   . أيضًا وهي مدينة من دار ربيعة من الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة في مستٍو من األرض

يخرج منها فوق ثلثمائة عين آلها صافية ويصير من هذه األعين نهر الخابور ووهم السمعاني فجعلها منبع   : ابن حوقلقال 
   . دجلة

  : وهي أول مدن ديار ربيعة من جهة ديار مضر وذآر السمعاني أنها من ديار بكر وأنكره ابن األثير وقال  : قال في العزيزي
   . الجزيرةليست من ديار بكر بل هي من 

   . وهي على يومين من حران  : قال في اللباب

   . النسبة إليها رسعني وإليها ينسب الرسعني المفسر

   . ومنها ميا فارقين

بفتح الميم وتشديد المثناة من تحتها وسكون األلفين بينهما فاء مفتوحة وبعدهما راء مهملة ثم قاف وياء آخر   : قال في اللباب
   . الحروف ونون
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   . وهي مدينة من الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

حيث الطول خمس وستون درجة وأربعون دقيقة والعرض ثمان وثالثون درجة وخمس وخمسون   : قال في رسم المعمور
   . دقيقة

   . وهي قاعدة ديار بكر  : قال ابن سعيد

   . ةهي بين الجزيرة وبين إرميني  : وقال ابن حوقل

   . وعليها سور حجٍر دائٌر وهي دون حماة في القدر وهي في ذيل جبل في شماليها وهي في ذيله  : قال في اللباب

والمياه والبساتين محدقة بها ولها نهر صغير على شوط فرس منها من عين تسمى عين حنبوص بين الغرب   : قال في اللباب
ها وبين الموصل على حصن آيفا نحو ستة أيام وعلى ماردين نحو ثمانية أيام والشمال تتخرق دورها وتسقي بساتينها وبين

   . والنسبة إليها فارقي

   . أسقطوا بعضها لكثرة حروفها وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية  : قال في اللباب

   . ومنها قرقيسيا

ولى وآسر الثانية وبينهما راء مهملة ساآنة ثم ياء آخر الحروف ساآنة ثم سين المشهور بفتح القاف األ  : قال في تقويم البلدان
   . وهي مدينة من ديار مضر من الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - مهملة ثم ياء ثانية وألف

   . ست وثالثون درجة والقياس أنها حيث الطول أربع وستون درجة وأربعون دقيقة والعرض  : قال في تقويم البلدان

   . وهي على الفرات والخابور على القرب من الرقة  : قال في اللباب

   . وهي شرقي الفرات والخابور الخارج من رأس عين فيصب في الفرات على القرب منها  : قال في العزيزي

   . وهي مدينة الزباء صاحبة جذيمة األبرش يعني الذي قتلته  : قال

   . وبها مات جرير بن عبد اهللا البجلي الصحابي رضي اهللا عنه  : قال في اللباب

   . والنسبة إليها قرقيسياني وقد تحذف النون وتجعل الياء عوضها  : قال

   . ومنها ماآسين

وهي مدينة من  -بفتح وسكون األلف وآسر الكاف والسين المهملة وسكون المثناة من تحت ونون في اآلخر   : قال في اللباب
   . الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . وهي على الخابور  : قال في اللباب

   . ومنها نصيبين وبينها وبين قرقيسيا سبعة فراسخ وبينها وبين  : قال في العزيزي

وهي مدينة من ديار  -بفتح النون وآسر الصاد المهملة وسكون المثناة من تحتها ثم باء موحدة وياء ثانية ونون   : قال في اللباب
   . ربيعة من الجزيرة من اإلقليم الرابع
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   . وهي قاعدة ديار ربيعة  : قال ابن سعيد

فيها وردٌة حمراء وفي شماليها جبل عظيم يقال إنه الجودي الذي استقرت عليه  وهي مخصوصة بالورد األبيض ال يوجد  : قال
   . سفينة نوح عليه السالم ومنه ينزل نهرها حتى يمر على سورها وعليه بساتينها ونهرها يسمى الهرماس وبها عقارب قتالة

   . ابع من األقاليم السبعةوهي مدينة من الجزيرة من اإلقليم الر - وضبطها معروف  -ومنها جزيرة ابن عمر 

   . حيث الطول ست وستون درجة وعشر دقائق والعرض سبع وثالثون درجة وثالثون دقيقة  : قال في القانون

   . وهي مدينة صغيرة على دجلة من غربيها ذات بساتين آثيرة  : قال في تقويم البلدان

مثل الهالل وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار هي في شمالي الموصل ودجلة محيطة بها   : وقال في المشترك
   . المصرية

   . ومنها سنجار

بكسر السين المهملة وسكون النون وفتح الجيم وألف وراء مهملة   : قال في اللباب وهي مدينة من ديار ربيعة من الجزيرة من  -
   . اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . والقياس أنها حيث الطول ست وستون درجة والعرض ست وثالثون درجة وعشرون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

   . وهي من أحسن المدن وجبلها من أخصب الجبال -وهي في جنوبي نصيبين   : قال ابن سعيد

   . ها وليس بالجزيرة بلد فيه نخيل سواهاوهي في وسط برية ديار ربيعة بالقرب من الجبل والجبل من عالي  : قال ابن حوقل

وهي في جهة الغرب عن الموصل على ثالث مراحل عنها وهي على قدر المعرة من البالد الشامية ولها قلعة وبساتين آثيرة 
   . وشربها من القني وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

وهي من  -فر بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الفاء وراء مهملة في اآلخر وضبط التل معروف وأع -ومنها تل أعفر 
   . الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ست وستون درجة والعرض سبع وثالثون درجة وثالثون دقيقة

   . وصلوتل أعفر قلعٌة بين سنجار وبين الم  : قال في المشترك

   . وذآر في تقويم البلدان عن بعض أهلها أنها غربي الموصل فيما بينها وبين سنجار وربما تكون إلى سنجار اقرب

وذآر في العزيزي أن بينها وبين سنجار خمسة فراسخ ولها أشجار آثيرة وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار 
   . المصرية

   . ومنها الحديثة

بفتح الحاء وآسر الدال المهملتين ثم مثناة من تحت وثاء مثلثة وهاء في اآلخر وهي مدينة من الجزيرة   : ي تقويم البلدانقال ف
   . من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول سبع وستون درجة وعشرون دقيقة والعرض ثالث وثالثون درجة وخمس وثالثون دقيقة
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   . وهي في وسط الفرات والماء محيٌط بها وتعرف بحديثة النورة  : ال في المشتركق

   . بليدة صغيرة إال أن لها ذآرًا في القديم  : وهي غير حديثة الموصل

   . وهي على فراسخ من األنبار وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية  : قال في المشترك

   . ومنها عانة

   . وهي بلدة صغيرة على جزيرة في وسط الفرات -بفتح العين المهملة وألف ونون وهاء في اآلخر   : قال في اللباب

   . وهي تقارب الحديثة  : قال في اللباب

   . يطوف بها خليج من الفرات  : وقال ابن حوقل

ومن عانٍة أم من مراشفك الخمر وآثيرًا ما تقرن   : بعض الشعراء وخمرها مذآور في األشعار واستشهد بقول  : قال ابن سعيد
   . في الذآر مع الحديثة لقربها فيقال عانة والحديثة وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

   . ومنها آمد

   . بمد األلف وآسر الميم وفي آخرها دال مهملة  : قال في اللباب

   . ار بكر من الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعةوهي مدينة من دي

   . قال في األطوال حيث الطول سبع وستون درجة وعشرون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة

   . وهي مدينة أزلية على دجلة  : قال في تقويم البلدان

   . وعليها سوٌر في غاية الحصانة  : قال ابن حوقل

وسورها من الحجارة السود التي ال يعمل فيها الحديد وال تضر بها النار وهو مشتمل عليها وعلى عيون ماء   : قال في العزيزي
   . ولها بساتين ومزارع آثيرة

   . وهي آثيرة الخصب  : قال ابن حوقل

   . ومنها سعرت

وهي مدينة من  - ودال مهملة في اآلخر  بكسر السين والعين وسكون الراء المهمالت  : قال في تقويم البلدان نقًال عن صالح
   . ديار ربيعة من الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

وهي مبنية على جبل تحيط بها الوطاة على القرب من شط دجلة من جهة الشمال والشرق وهي في   : قال في تقويم البلدان
ين والرمان والكروم جميع ذلك عذٌي ال يسقى وشرب أهلها من بئار قريبٍة المقدار أآبر من المعرة وبها األشجار الكثيرة من الت

من وجه األرض وهي عن ميافارقين على مسيرة يوم ونصف في جهة الجنوب وعن آمد على مسيرة أربعة أيام في جهة 
   . الشمال منها وعن الموصل على خمسة أيام في جهة الشرق والشمال عنها

   . ومنها تكريت
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 -بكسر المثناة من فوق وسكون الكاف وآسر الراء المهملة ثم ياء مثناة من تحت في آخرها تاء مثناة من فوق   : اللبابقال في 
   . وهي مدينة من الجزيرة من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . تا عشرة دقيقةحيث الطول تسع وستون درجة وثالثون دقيقة والعرض خمس وثالثون درجة واثن  : قال في القانون

   . وهي آخر مدن الجزيرة مما يلي العراق على غربي دجلة في بر الموصل  : قال في تقويم البلدان

   . وسميت تكريت بتكريت بنت وائل أخت بكر بن أما قلعتها فبناها سابور بن أردشير بن بابك وهي اآلن خراب  : قال في اللباب

يها النهر اإلسحاقي حفره إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة المتوآل وهو أول حدود سواد وفي جنوبيها وشرق  : قال ابن سعيد
   . العراق وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

بفتح الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح القاف وآسر العين المهملة وسكون المثناة من تحتها ودال مهملة في  -ومنها برقعيد 
   . اآلخر

   . وهي مدينة لها سور وأسواق آثيرة  : قال في العزيزي

بكسر العين المهملة وفتح الميم وبعدها ألف ثم دال مهملة مكسورة وياء مثناة تحت مشددة مفتوحة وهاء في  - ومنها العمادية 
   . اآلخر

شرق والشمال وهي على جبل من الصخر وهي قلعة عامرة على ثالث مراحل من الموصل في ال  : قال في تقويم البلدان
وتحتها مياٌه جارية وبساتين وهي في جهة الشمال عن إربل بناها عماد الدين زنكي صاحب الموصل فنسبت إليه وبها حاآم 

   . يكاتب عن األبواب السلطانية بديار المصرية

   . ومنها قلعة آشاف

ثم ألف وفاء في اآلخربضم الكاف وبالشين المعجمة   : قال في تقويم البلدان وهي قلعة عامرة بين الزاب والشط قريبة من  - 
   . مصبه في الشط وهي في الشرق والجنوب عن الموصل

وقد ذآرها في تقويم البلدان أوًال في جملة بالد الجزيرة ووصفها بهذا الوصف ولم يضبطها ثم ذآرها في بالد الجبل   : قلت
   . أيضًا وضبطها على ما ومنها قلعة فنكالمعروفة بعراق العجم بهذا الوصف 

   . وهي قلعة حصينة فويق جزيرة ابن عمر -بفتح الفاء والنون   : قال في تقويم البلدان نقًال عن أبي المجد في آتاب التمييز

   . ومنها الشوش

   . بضم الشين المعجمة وسكون الواو ثم شين ثانية  : قال في المشترك

   . ورة من أعمال الموصل في الجبال شرقي دجلة وإليها ينسب حب الرمان الشوشيوهي قلعة مشه  : قال

   . ومنها عقر الحميدية

وهي قلعة حصينة مشهورة والحميدية قبيلة من األآراد  - بفتح العين المهملة وسكون القاف ثم راء مهملة   : قال في المشترك
   . بتلك البالد

   . ومنها الهتاخ
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   . بفتح الهاء وتشديد التاء المثناة من فوقها وفتحها وبعد األلف خاء معجمة  : رتيابقال في مزيل اال

   . وهي قلعة حصينة  : قال في تقويم البلدان

   . ومنها حاني

   . على وزن داعي يعني بفتح الحاء المهملة وبعدها ألف ثم نون مكسورة وياء مثناة تحت في اآلخر  : قال في اللباب

ذا ما تعرف به اآلن ولكن السمعاني قد قال فيها حنا بفتح الحاء المهملة والنون وهي مدينة من ديار بكر من الجزيرة من ه  : قال
   . اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية معدود في األآراد

ديار المصرية من حيث اتصالها بالبالد الشامية من الجهة الشرقية وقد تقدم أن بعض واعلم أن هذه الجزيرة مجاورة لمملكة ال
بالدها داخلة في أعمال حلب من ممالك الديار المصرية آالرها وقلعة جعبر وما واالها والمسافة ما بين حلب والرها معلومة 

س عين إلى نصيبين ثالث مراحل ومن نصيبين ومن الرها إلى حران يوم واحد ومن حران إلى رأس عين ثالثة أيام ومن رأ
   . إلى الموصل أربع مراحل

وقد تقدم أن الموصل هي قاعدة الجزيرة في القديم ومن الموصل إلى تكريت سبعة أيام وقد تقدم أن تكريت هي آخر مدن 
   . امالجزيرة مما يلي العراق ومن الموصل أيضًا إلى آمد أربعة أيام ومن آمد إلى شمشاط ثالثة أي

   . بكسر العين وفتح الراء المهملتين ثم ألف وقاف  : اإلقليم الثاني العراق قال في اللباب

   . وهو يذآر ويؤنث  : قال الجواهري

وإنما سميت عراقًا ألنه سفل عن نجٍد ودنا من البحر   : قال أبو المجد إسماعيل الموصلي في آتابه المسمى بالتمييز و الفصل
   . ق القربة وهو الخرز الذي في أسفلها ويغرف بعراق العرب ألن العرب آانت تنزله لقربه من بالدهمأخذًا من عرا

ويحيط به من جهة الغرب الجزيرة والبادية ومن الجنوب البادية وبحر فارس وحدود خوزستان ومن   : قال في تقويم البلدان
   . إلى الجزيرة من حيث وقع االبتداءالشرق حدود بالد الجبال إلى حلوان ومن الشمال من حلوان 

والعراق على ضفتي دجلة مثل ما بالد مصر على ضفتي النيل ويجري دجلة من الشمال بميلة إلى الغرب إلى الجنوب   : قال
بميلة إلى الشرق وامتداد العراق طوًال وشماًال وجنوبًا من الحديثة على دجلة إلى عبادان على مصب دجلة في بحر فارس 

   . تداده غربًا وشرقًا من القادسية إلى حلوانوام

فالحديثة في وسط الحد الشمالي بميلة إلى الغرب والقادسية في وسط الحد الغربي بميلة إلى الجنوب وعبادان في وسط الحد 
حلوان هو الجنوبي بميلة إلى الشرق وحلوان في وسط الحد الشرقي بميلة إلى الشمال ووسط العراق الذي من القادسية إلى 

   . أعرض ما في العراق

   . وأما العراق الذي عند عبادان فيدق عن ذلك

إذا ابتدأ من تكريت من بالد الجزيرة المتقدمة يمر منها إلى  - يعني والعراق على شماله  -والذي يستدير على العراق   : ثم قال
في الشرق إلى حدود جبا وهي في الشرق  حدود شهرزور وهي بين الشرق والشمال عن العراق ثم إلى السيروان وهي

   . والجنوب ثم إلى البحر يعني بحر فارس وهو في الجنوب عن العراق

وفي هذا الحد من تكريت إلى البحر تقويٌس ثم من البحر إلى البصرة وهي في الجنوب عن العراق ثم من البصرة إلى البادية 
ط ثم إلى سواد الكوفة وبطائحها ثم على ظهر الفرات إلى األنبار ثم من على سواد البصرة ثم إلى بطائح البصرة ثم إلى واس

   . األنبار إلى تكريت حيث وقع االبتداء
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   . ثم للمدن قواعد ومدن

   . وهي مدينة واقعة في اإلقليم الثالث -القاعدة األولى بابل بفتح الباء الموحدة ثم ألف وباء موحدة ثانية مكسورة والم في اآلخر 

   . في األطوال حيث الطول سبعون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقة قال

   . وهي ألقدم أبنية العراق وإليها ينسب إقليم بابل لقدمها وآانت ملوك الكنعانيين وغيرهم يقيمون بها  : قال ابن حوقل

أحد ملوك   : وبها آثار أبنية أحسبها أن تكون في قديم األيام مصرًا عظيمًا ويقال إنها من بناء الضحاك  : قال في تقويم البلدان
   . الفرس الذي ملك األقاليم السبعة

وت وماروت الملكين وفيها ألقي إبراهيم الخليل عليه السالم في النار وقد أخبر اهللا تعالى في آتابه العزيز أن بها هار  : قال
   . اللذين يعلمان الناس السحر ويقال إنهما بها في بئٍر وإن البئر ظاهرة بها إلى اآلن

   . وهي اليوم مدينة خراب وقد صار في موضعها قرية صغيرة  : قال صاحب حماة

   . القاعدة الثانية المدائن جمع مدينة وضبطها معروف

بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح السين المهملة وضم الفاء  -لفارسية طيسفون واسمها با  : قال في تقويم البلدان
   . وآل ذلك سماعًا وقد تبدل الفاء باء  : ثم قال - وبعدها واو ونون 

   . وهي واقعة في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

   . ثون درجة وعشر دقائققال في األطوال حيث الطول سبعون درجة والعرض ثالث وثال

   . وهي على دجلة من شرقيها تحت بغداد على مرحلة منها  : قال في تقويم البلدان

   . والمدائن في جنوبي بغداد وآان بالمدينة الكبرى منها إيوان آسرى في شرقي دجلة ارتفاعه ثمانون ذراعًا  : قال في العزيزي

   . سعته من رآنه إلى رآنه خمسة وتسعون ذراعًا ونقل في تقويم البلدان عن بعض الثقات في

   . وآانت هي قاعدة ملوك الفرس فلما ولد النبي صلى اهللا عليه وسلم انشق هذا اإليوان ثم خرب هو وسائر المدائن في اإلسالم

   . لة وفي آخرها ذال معجمةبفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وفتح الدال المهم  : القاعدة الثالثة بغداد قال في اللباب

   . وموقعها في آخر اإلقليم الثالث

   . حيث الطول سبعون درجة والعرض ثالث وثالثون درجة وخمس وعشرون دقيقة  : قال في القانون

سميت بغداد بهذا االسم ألن آسرى أهدي إليه خصيي من المشرق فأقطعه بغداذ وآان له صنم يعبده في   : قال في تقويم البلدان
المشرق يقال له البغ فقال له ذلك الخصي بغ داذ يعني أعطاني الصنم وآان عبد اهللا بن مبارك يكره أن يقال له بغداذ بالذال 

   . ان وداذ عطية فمعناه عطية الشيطان وهو شركالمعجمة في آخرها فإن بغ شيط

إن بغ بالفارسية البستان وداذ بإهمال األولى وإعجام الثانية اسم رجل   : وإنما يقال بغداد بالدالين المهملتين وقد قال بعضهم  : قال
   . ء األولى ميمًاومعناه بستان داذ ويقال فيها أيضًا بعدان بإبدال الدال األخيرة نونًا ومغدان بإبدال البا
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   . وآان المنصور يسميها مدينة السالم ألن دجلة آان يقال لها وادي السالم

وبغداذ على جانبي دجلة من الشرق والغرب والجانب الغربي منها يسمى الكرخ وبه آان سكنى أبي جعفر المنصور ثاني 
مقدم ذآره وسكنه بعسكره فسمي عسكر المهدي ثم بنى فيه خلفاء بني العباس والجانب الشرقي منها بناه المهدي بن المنصور ال

   . الرشيد بن المهدي قصرًا سماه الرصافة فأطلق على الجانب آله الرصافة

   . ويسمى جانب الطاق أيضًا نسبة إلى رأس الطاق وهو موضع السوق األعظم منها

   . وبهذا الجانب محلٌة تسمى الحريم يعني حريم دار الخالفة

   . بفتح الحاء وآسر الراء المهملتين ثم مثناة من تحتها ساآنة وفي آخره ميم  : المشترك قال في

وهي قريب من ثلث الجانب الشرقي وعليه سور ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إليها أيضًا آهيئة الهالل أو آنصف دائرٍة وله   : قال
التمر وهو باب شاهق ولكنه أغلق في خالفة الناصر لدين اهللا  أبواب أولها باب الغربة وهو باب على دجلة ثم يليه باب سوق

   . ثم استمر غلقه ثم باب البدرية ثم باب النوبى

وفيه العتبة التي آانت تقبلها الملوك والرسل ثم باب العامة ويقال أيضًا باب عمورية ثم يمتد السور نحو ميل ال باب فيه إال 
   . ها الضحايا ثم باب المراتب بينه وبين دجلة نحو رميتي سهمباب بستان تحت المنظرة التي تنحر تحت

وبين دور الرعية التي داخل هذا السور وبين   : وبهذا الحريم محال وأسواق ودور آثيرة للرعية وهو آأآبر مدينة تكون قال
   . دجلة سوٌر آخر وداخل السور الثاني دور خالفة ال يدخلها شيء من دور العامة

وبين الجانبين جسران منصوبان على دجلة شرقًا بغرب على سفن وزوارق أوقفت في الماء ومدت   : لك األبصارقال في مسا
بينها السالسل الحديد المكعبة بالمكعبات الثقال وفوقها الخشب الممدود وعليها التراب يمر عليها أهل آل جانب إلى اآلخر 

الفة والمدارس واألبنية العلية بالشبابيك والطاقات المطلة على دجلة بالحمر والجمال والحمول وعلى ضفتي دجلة قصور الخ
   . وبناؤها باآلجر

ومن بيوتها ما هو مفروش باآلجر أيضًا ملصق بالقير وهو الزفت ولهم الصنائع العجيبة في التزويق باآلجر وبها وجوه الخير 
والصدقات الجارية ووجوه المعونة وناهيك أنها آانت دار  من الجوامع والمساجد والمدارس والخوانق والربط والبيمارستانات

   . الخالفة ومقر ملوك األرض

   . ومنها قالئد األعناق وترابها لمى القبل وإثمد األحداق

وأوقافها جارية في مجاريها لم تعترضها أيدي العدوان في دولة   : قال الحكيم نظام الدين بن الطياري  : قال في مسالك األبصار
هوالآو وال فيما بعدها بل آل وقف مستمر بيد متوليه ومن له الوالية عليه وإنما نقصت األوقاف من سوء والة أمورها ال من 

   . سواها

لمونقه والحدائق المحدقة وبها ثمر النخل المفضلة على ما سواها من الرطب والثمر وبها أنواع الرياحين وبها البساتين ا
   . والخضروات والغالل وسعرها متوسط في الغالب ال يكاد يرخص

امتداد سوادها  سألت الصدر مجد الدين بن الدوري عن السبب في قلة الغالل ببالد العراق مع  : قال المقر الشهابي بن فضل اهللا
   . قلة الزرع مع ما استهلكه القتل زمن هوالآو وحيزه للعراق وما جاوره من البالد  : فقال

وبغداد وإن آانت أم الممالك ودار الخالفة فقد أغفل ملوك التتر االلتفاف إليها وصرفوا عنايتهم إلى تبريز والسلطانية   : قلت
   . سيأتي ذآره في الكالم على إقليم أذربيجان فيما بعد إن شاء اهللا تعالىوصيروهما قاعدتين لهذه المملكة على ما 
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   . القاعدة الرابعة سر من رأى من السرور والرؤية ثم خففها الناس فقالوا سامرا

قليم وهي مدينة واقعة في اإل - بفتح السين المهملة وسكون األلف وفتح الميم وفي آخرها راء مهملة مشددة   : قال في اللباب
   . الرابع

   . قال في القانون حيث الطول ثمان وستون درجة وخمس وأربعون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة

   . وهي على شاطىء الدجلة من الشرق  : قال في العزيزي

ثم   : درها قال في اللباببناها المعتصم وأضاف إليها الواثق المدينة الهارونية والمتوآل المدينة الجعفرية فعظم ق  : قال ابن سعيد
   . خربت عن قريب من عمارتها

   . ولم يبق فيها عامر سوى مقدار يسير آالقرية  : قال في العزيزي

   . فمنها هيت  : وأما المدن التي بالعراق

بكسر الهاء وسكون المثناة تحت وتاء مثناة من فوق في اآلخر  : قال في المشترك ليم الثالث من وهي مدينة واقعة في اإلق - 
   . األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ثمان وستون درجة وعشرون دقيقة والعرض ثالث وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقة

   . وإليها ينتهي حد الجزيرة  : قال ابن سعيد  . وهي من حدود العراق  : قال في العزيزي

   . الفرات ووهم في العزيزي فجعلها غربي الفرات وهي على شمالي  : قال في تقويم البلدان

   . وهي من أعمال بغداذ  : قال في المشترك

   . وسميت هيت لكونها في هوة من األرض  : وهو فوق األنبار قال صاحب التهذيب  : قال في اللباب

   . ومنها حيرة  . بواب السلطانية بالديار المصريةوبها قبر عبد اهللا بن المبارك رحمه اهللا وبها حاآم يكاتب عن األ  : قال في اللباب

وهي مدينة واقعة في اإلقليم  - بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة من تحت وراء مهملة وهاء في اآلخر   : قال في اللباب
   . الثالث

   . وخمس وخمسوندقيقة قال في القانون حيث الطول ثمان وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة والعرض اثنتان وثالثون درجة

مدينة قديمة على ثالثة أميال من   : وقال في العزيزي  . والحيرة مدينةجاهلية آثيرة األنهار وهي عن الكوفة على نحو فرسخ
الكوفة وآانت منازل آل النعمان بن المنذر وبها تنصر المنذر بن امرىء القيس وبنى بها الكنائس العظيمة والحيرة على 

   . ه النجف زعم األوائل أن بحر فارس آان يتصل به وبينهما اليوم مسافة بعيدةموضع يقال ل

   . والحيرة مدينة قديمة عند الكوفة وبها الخورنق  : قال في اللباب

  . إن تبعًا لما سار من اليمن إلى خراسان وانتهى إلى موضعها ليًال فتحيال ونزل وأمر ببنائها فسميت الحيرة  : قال في الترتيب
   . ومنها األنبار
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وهي من آخر اإلقليم الثالث من  - بفتح الهمزة وسكون النون ثم باء موحدة مفتوحة وراء مهملة بعد األلف   : قال في المشترك
   . األقاليم السبعة

   . طولها تسع وستون درجة وثالثون دقيقة وعرضها ثمان وثالثون درجة وخمس عشرة دقيقة

   . وهي من نواحي بغداذ على شاطئ الفرات  : قال في المشترك  . نبار عن بغداد على عشر فراسخ منهاواأل  : قال في المشترك

وهي أول بالد العراق وبها آان مقام السفاح أول خلفاء بني العباس حتى مات ويقال إن أول ما نقلت الكتابة   : قال ابن حوقل
   . ومنها الكوفة  . العربية إلى مكة من األنبار على ما تقدم في المقالة األولى في الكالم على الخط

وهي مدينة إسالمية بنيت في خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -وهاء  بضم الكاف وسكون الواو ثم فاء  : قال في اللباب
   . رضي اهللا عنه واقعٌة في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

قال في رسم المعمور حيث الطول ثمان وستون درجة وثالثون دقيقة والعرض إحدى وثالثون درجة وخمسون دقيقة وهو 
   . على ذراع من الفرات خارج منه جهة الجنوب والمغرب

ع الناس أخذًا وسميت آوفة السدارتها أخذًا من قول العرب رأيت آوفانًا إذا رأوا رملة مستديرة وقيل الجتما  : قال في الترتيب
   . من قولهم تكوف الرمل إذا رآب بعضه بعضًا وهي واقعة في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

قال في رسم المعمور حيث الطول ثمان وستون درجة وثالثون دقيقة والعرض إحدى وثالثون درجة وخمسون دقيقة قال في 
د أمير المؤمنين علي آرم اهللا وجهه حيث دفن يقصده الناس من وهي قدر نصف بغداذ وعلى القرب منها مشه  : العزيزي

   . أقطار األرض

   . سومنها البصرة

وهي مدينة إسالمية بنيت في خالفة أمير المؤمنين  - بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد وفتح الراء المهملتين   : قال في اللباب
   . قليم الثالثواقعة في اإل  . عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أيضًا

قال في القانون حيث الطول أربع وستون درجة والعرض إحدى وثالثون درجة وسميت بالبصرة أخذًا من البصرة وهي 
   . الحجارة السود وفي جنوبيها وغربيها البرية وليس في بريتها ماء يزرع على المطر

وهي  -وسكون الراء المهملة وفتح الباء الموحدة ثم دال مهملة  بكسر الميم -وبالبصرة محلٌة يقال لها المربد   : قال في المشترك
   . محلة عظيمة من جهة البرية آانت العرب تجتمع فيها من األقطار ويتناشدون األشعار ويبيعون ويشترون

   . ومنها واسط

هي مدينة واقعة في اإلقليم و -بفتح الواو وسكون األلف وآسر السين المهملة وطاء في اآلخر   : قال السمعاني في األنساب
   . الثالث من األقاليم السبعة

   . قال في القانون حيث الطول إحدى وسبعون درجة وثالثون دقيقة والعرض اثنتان وثالثون درجة وخمس وعشرون دقيقة

إلى الكوفة خمسون سميت واسط لتوسطها بين مدن العراق إذ منها إلى البصرة خمسون فرسخًا ومنها   : قال في تقويم البلدان
   . فرسخًا ومنها إلى األهواز خمسون فرسخًا ومنها إلى بغداذ خمسون فرسخًا

   . وهي نصفان على جانبي دجلة بينهما جسٌر من السفن آما تقدم في بغداذ
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ا في سنة وهي من بناء الحجاج اختطها بين الكوفة والبصرة في سنة أربع وسبعين من الهجرة وفرغ منه  : قال في المشترك
   . ست وسبعين

   . ومنها حلوان

  . وهي مدينة من أول اإلقليم الرابع -قال في اللباب ثم ألف وواو ونون   . بضم الحاء المهملة وسكون الالم  : قال في المشترك
آخر مدن وهي   : قال في تقويم البلدان  . قال في القانون حيث الطول إحدى وسبعون درجة والعرض أربع وثالثون درجة

وبها شجر   : قال ابن حوقل  . العراق ومنها يصعد إلى الجبال وقيل هي من الجبال وليس بالعراق مدينة بالقرب من الجبل غيرها
النخل والتين الموصوف وأآثر ثمارها التين والثلج يسقط على جبلها دائمًا وهو منها على مرحلة وبينها بين بغداذ خمس 

   . ومنها الحلة  . مراحل

   . وهي واقعة في اإلقليم الثالث -بكسر الحاء المهملة وتشديد الالم   : قال في المشترك

   . قال في تقويم البلدان حيث الطول ثمان وستون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقة

ف الدولة صدقة بن دبيس بن علي بن وتعرف بحلة بني مزيد وأول من اختط بها المنازل وعمرها سي  : قال ياقوت الحموي
   . ومنها النهروان  . مزيد األسدي في سنة خمس وتسعين وأربعمائة وآان موضعها قبل ذلك يسمى بالجامعين

   . بفتح النون وسكون الهاء وضم الراء المهملة وفتح الواو وبعد األلف نون  : قال في اللباب

   . اليم السبعة على ضفتي نهروهي مدينة في آخر اإلقليم الثالث من األق

   . قال في األطوال حيث الطول سبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض ثالث وثالثون درجة وخمس وعشرون دقيقة

   . النهروان اسم للمدينة والنهر الذي يشقها وهي مدينة صغيرة على أربعة فراسخ من بغداذ  : قال ابن حوقل

   . خرب أآثرها ولها عدة نواٍح  : قال في اللباب

هي على أربعة فراسخ من دجلة والنهروان هذه هي التي انحاز إليها الخوارج عند فراقهم لعلي   : وقال السمعاني في األنساب
   . ومنها األبلة  . بعد وقعة صفين على ما تقدم ذآره في الكالم على النحل والملل في المقالة األولى

وهي مدينة في فوهتها نهر طوله أربعة  -مزة والباء الموحدة وتشديد الالم وهاء في اآلخر بضم اله  : قال في تقويم البلدان
   . فراسخ بينها وبين البصرة على جانبيه قصور وبساتين ومدن على خط واحد آأنها بستان واحد وهو أحد متنزهات الدنيا

   . من تحت ثم هاءبفتح القاف ثم ألف ودال مهملة مكسورة وياء مثناة  - ومنها القادسية 

   . وهي مدينة واقعة في اإلقليم الثالث

قال في األطوال حيث الطول ثماٌن وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة والعرض إحدى وثالثون درجة وخمس وأربعون 
   . دقيقة

   . وهي مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه وهي على حافة البادية وحافة سواد العراق

   . البادية من جهة الغرب والسواد من جهة الشرق

   . وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا في طريق الحاج  : قال في المشترك
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وسميت القادسية لنزول أهل قادس بها وقادس قرية بمرو الروذ وعليها آانت الوقعة المعروفة بوقعة   : قال في تقويم البلدان
   . القادسية

وهي بلدة من آخر العراق  -بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ثم دال مهملة بين ألفين وفي آخرها نون  -  ومنها عبادان
   . من اإلقليم الثالث

  : قال ابن سعيد  . حيث الطول خمس وسبعون درجة وخمس وخمسون دقيقة والعرض إحدى وثالثون درجة  : قال في الزيح
محيط بها ال يبقى منها في البر إال القليل وعندها مصب دجلة في جنوبي عبادان وشرقيها وهي وعبادان على بحر فارس وهو 

عن البصرة على مرحلة ونصف وفي جنوبيها وشرقيها عالماٌت للمراآب ببحر فارس ال تتجاوزها المراآب وهي خشٌب 
   . منصوبة حيث يكون البحر عند الجزر في بعض البحر

ريق العراق من الغرب القادسية وهيت ومن الشرق اإلقليم الثالث خوزستان واألهواز بضم الخاء في ط  : قال في العزيزي
ويقال لها   : قال في المشترك  . وسكون الواو وضم الزاي المعجمة وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة فوق وألف ثم نون

   . أيضًا الخوز بضم الخاء المعجمة ثم واو وزاي معجمة

والذي يحيط به من الغرب   : وخوزستان إقليم واسع بين البصرة وفارس يشتمل على مدن آثيرة قال في تقويم البلدان  : لقا
رستاق واسط ودور الراسبي ومن جهة الجنوب من عبادان على البحر إلى مهروبان إلى الدورق إلى حدود فارس ومن الجهة 

الجهة الشرقية التي إلى جهة الشمال حدود أصفهان وبالد الجبل ومن جهة  الشرقية التي إلى جهة الجنوب حدود فارس ومن
وخوزستان في مستٍو من األرض ليس بها جبال   : الشمال حدود الصيمر والكرجة وجبال اللور وبالد الجبل إلى أصفهان قال

على ما ذآره صاحب حماة في وقاعدتها   . وهي آثيرة المياه الجارية وتجتمع مياهه وتعرض ببحر فارس عند حصن مهدٍي
بضم المثناة من فوق وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية وفي آخرها راء مهملة والعامة   : تاريخه تستر قال في اللباب

   . وهي مدينة واقعة في اإلقليم الثالث - تسميها شستر بإبدال التاء األولى شينًا 

جة وعشرون دقيقة والعرض إحدى وثالثون درجة وثالثون دقيقة وجعلها في قال في القانون حيث الطول خمس وسبعون در
تقويم البلدان من األهواز ولها نهر معروف بها وبنى سابور أحد ملوك الفرس بناء عظيمًا حتى ارتفع الماء إلى المدينة على 

وبها قبر البراء بن مالك الصحابي رضي   : قال في اللباب  . مرتفع من األرض ويقال إنه ليس على وجه األرض مدينة أقدم منها
   . منها السوس  : بخوزستان عدة مدن  : وقد ذآر في تقويم البلدان  . اهللا عنه

وهي مدينة واقعة   . وهي بالفارسية معجمة  : قال أبو الريحان  . بضم السين المهملة وسكون الواو ثم سين ثانية  : قال في المشترك
   . في اإلقليم الثالث

قال في األطوال حيث الطول ثالث وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة والعرض اثنتان وثالثون درجة وخمس وأربعون 
   . وبها قبر دانيال النبي عليه السالم  : وهي بلدة قديمة قال  : دقيقة قال في المشترك

   . بومنها الطي  . ولها بساتين وفيها ترنٌج آاألصابع  : قال في تقويم البلدان

بكسر الطاء المهملة وسكون المثناة من تحتها وفي آخرها باء موحدة وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم   : قال في المشترك
   . السبعة

قال   . قال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة وثالثون دقيقة والعرض ثالث وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة
   . وهي بلدة بين واسط وبين األهواز  : في المشترك

   . نها جبىوم  . وفيها عجائب ولم يذآر ما هي وإلى الطيب هذه ينسب الطيبي صاحب الحواشي على آشاف الزمخشري  : ثم قال
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بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة وياء آخر الحروف في اآلخر  : قال في المشترك وهي مدينة واقعة في اإلقليم الثالث من  - 
قال في األطوال حيث الطول أربع وسبعون درجة وخمس وثالثون دقيقة والعرض ثالثون درجة وخمسون   . األقاليم العرفية

   . ومنها مهروبان  . وإليها ينسب أبو علي الجبائي المعتزلي  : قال  . وهي آثيرة النخل  : بلدانقال في تقويم ال  . دقيقة

   . بفتحالميم وسكون الهاء وضم الراء المهملة وسكون الواو ثم باء موحدة وألف ونون  : قال في تقويم البلدان

   . عة في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعةوعدها ابن حوقل وابن سعيد من فارس وهي مدينة من فارس صغيرة واق

   . قال في القانون حيث الطول ست وسبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض ثالثون درجة

   . ومنها أرجان  . وهي على البحر  : قال في العزيزي  . وهي فرضة أرجان وما واالها

   . يم وفي آخرها نون بعد األلفبفتح األلف وسكون الراء المهملة وفتح الج  : قال في اللباب

هي من آخر فارس من جهة   : وقال ابن حوقل  . إنها بتشديد الراء  : وقال ابن الجواليقي في المعرب من العجمية للعربية
   . خوزستان

ة سهلية جبلية وهي مدينة آبيرة آثيرة الخير وبها النخل والزيتون بكثرة بريٌة بحري - وهي أول مدن فارس   : وقال في العزيزي
فقال   . وهي مدينة جليلة لها آورة وأعمال نفيسة وإليها ينسب القاضي وأما األهواز  : قال في العزيزي  . على مرحلة من البحر

   . هي بفتح األلف وسكون الهاء وفي آخرها زاي معجمة  : في اللباب

ن وإن آان قد ذآر في أول الكالم على إقليم فارس أن وهي آورة من آور خوزستان المقدم ذآرها آما ذآره في تقويم البلدا
   . خوزستان هي األهواز إال أنها غلب ذآرها فصارت آاإلقليم المنفرد بذاته

وسوق األهواز هي مدينة األهواز وذآر   : وهي مدينتها فقد قال في المشترك - منها سوق األهواز   : ولها عدة مدن تعرف بها
   . وقد خرب أآثرها  : في المشتركقال   . مثله في العزيزي

   . ومنها قرقوب  . ومنها إلى أصفهان ثمانون فرسخًا  : قال في العزيزي

وهي مدينة واقعة في اإلقليم الثالث قال في القانون  -بضم القافين وبينهما راء مهملة ثم واو وفي اآلخر باء   : قال في اللباب
   . ث وثالثون درجةحيث الطول أربع وسبعون درجة والعرض ثال

   . وهي مدينة مشهورة

ومنها جندي   . قال في اللباب قريبة من الطيب قال في العزيزي وبينهما سبعة فراسخ ومنها إلى مدينة السوس عشرة فراسخ
   . سابور

بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها مثناة من تحتها وفتح السين المهملة وألف وباء موحدة وواو   : قال في اللباب
   . وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة  . وراء مهملة

   . رجة وخمس وخمسون دقيقةقال في األطوال حيث الطول أربع وسبعون درجة وخمس دقائق والعرض إحدى وثالثون د

منها   : قال في العزيزي  . وبها نخيل وزروع آثيرة ومياه  : قال ابن حوقل  . وهي مدينة خصبٌة آثيرة الخير  : قال في تقويم البلدان
   . ومنها عسكر مكرٍم  . إلى تستر ثمانية فراسخ ومنها إلى السوس ستة فراسخ

   . السين المهملتين وفتح الكاف وفي آخرها راء مهملة بفتح العين وسكون  : قال في اللباب
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وموقعها في اإلقليم الثالث من  -قال في تقويم البلدان عن الثقات أن مكرم بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء المهملة ثم ميم 
   . األقاليم السبعة

   . الثون درجة وخمس وعشرون دقيقةقال في القانون حيث الطول ست وسبعون درجة وثمان دقائق والعرض إحدى وث

وهي مدينة محدثة وآانت قرية ينزلها مكرم بن الفزر أحد بني جعونة بعسكر آان قد أنفذه به الحجاج   : قال في العزيزي
   . لمحاربة خرداذ بن بارس فأقام بها مدة وابتنى بها البنايات فسميت عسكر مكرٍم

   . ومنها رامهرمز  . ا وبها عقارب صغار مشهورة بالقتلوليس باألهواز مدينة محدثة سواه  : قال

 -بفتح الراء المهملة والميم وضم الهاء وسكون الراء المهملة وضم الميم الثانية وفي آخرها زاي معجمة   : قال في اللباب
   . وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

وهي آورة   : قال في اللباب  . العرض ثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقةقال في األطوال حيث الطول ست وسبعون درجة و
وبينها وبين سوق األهواز تسعة عشرة   : قال المهلبي  . قال ويقال إن سليمان الفارسي رضي اهللا عنه منها  . من آور األهواز

   . ومنها الدورق  . فرسخًا

وموقعها في اإلقليم الثالث من  -و وفتح الراء المهملة وفي آخرها قاف بفتح الدال المهملة وسكون الوا  : قال في المشترك
   . األقاليم السبعة

  . قال في القانون حيث الطول خمس وسبعون درجة وخمس وخمسون دقيقة والعرض اثنتان وثالثون درجة وعشرون دقيقة
وضبطه   . ومنها حصن مهدي  . ثمانية عشر فرسخًا ومنها إلى أرجان  : قال في العزيزي  . وهي مدينة آبيرة  : قال ابن حوقل

   . معروف وموقعه في اإلقليم الثالث

  . قال في األطوال حيث الطول أربع وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة والعرض ثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة
ومنها   . البصرة خمسة عشر فرسخًاوهي حصن تجتمع فيه مياه خوزستان ثم تصير نهرًا وتصب في بحر فارس وبينه وبين 

ومنها   . وهي بلدة بقرب السوس  : قال  . بضم الجيم وسكون الراء المهملة وخاء معجمة ثم ألف ونون  : قال في اللباب  . جرخان
   . جبال اللور

قال في   . ستان من بالد خوزستانوبها جبال يقال لها لور  : قال  . بضم الالم وسكون الواو وفي آخرها راء مهملة  : قال في اللباب
   . وهي بالد خصبٌة والغاب عليها الجبال وهي متصلة بخوزستان ولكن أفردت عنها  : تقويم البلدان

   . وهي بين تستر وأصبهان وامتدادها طوًال نحو ستة أيام وفيها خلق عظيم من األآراد  : قال في األطوال

   . ة والعرض اثنتان وثالثون درجةوهي حيث الطول أربع وسبعون درج  : قال

وهم طائفة آثيرة العدد ومنهم فرق مفرقة في البالد وفيهم ملك وإمارة ولهم خفة في الحرآات يقف   : قال في مسالك األبصار
   . الرجل منهم إلى جانب البناء المرتفع ويلصق بطنه بإحدى زواياه القائمة ثم يصعد فيه إلى أن يرتقي صهوته العليا

مما يحكى أن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب حضره رجل منهم وصعد في جدار آذلك فأنعم عليه اإلنعام الجزيل و
وأمره أن يحضر آل من قدر عليه من أصحابه فأحضر منهم جماعة وهو يحسن إليهم إلى أن لم يبق منهم أحٌد فقتلهم على 

ف بمصر والشأم يعرفون بالنورة يجالس أحدهم الرجل فيسرق ماله آخرهم خشيًة مما لهم من قوة التسور ومن هؤالء طوائ
   . وهو ال يدري ويمشون على الحبال المرتفعة ولنسائهم في رآوب الخيل الفروسية العظيمة

   . اإلقليم الرابع فارس بفاء مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة مكسورة وسين مهملة في اآلخر
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ببالد فارس من جهة الغرب حدود خوزستان وتمام الحد الغربي إلى جهة الشمال حدود أصفهان  ويحيط  : قال في تقويم البلدان
والجبال ويحيط بها من جهة الجنوب بحر فارس ومن جهة الشرق حدود آرمان ومن جهة الشمال المفازة التي بين فارس 

وعلى نهاية فارس الشرقية ناحية يزد وعلى   : وخراسان وتمام الحد الشمالي حدود أصفهان وبالد الجبال قال في العزيزي
  : وقاعدتها فيما ذآره صاحب حماة في تاريخه  : قال ابن حوقل  . نهايتها من الجنوب سيراف والبحر وحدها من الشمال الري

   . شيراز

 -ة بعد األلف بكسر الشين المعجمة وسكون المثناة من تحت وفتح الراء المهملة وفي آخرها زاي معجم  : قال في اللباب
   . وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ثمان وسبعون درجة والعرض ثمان وعشرون درجة وست وثالثون دقيقة

   . فوهي مدينٌة إسالمية محدثة بناها محمد بن القاسم بن أبي عقيل الثقفي وهو ابن عم الحجاج بن يوس  : قال ابن حوقل

   . وسميت بشيراز تشبيهًا بجوف األسد ألن عامة الميرة بتلك النواحي تجمل إلى شيراز وال يحمل منها شيء إلى غيرها  : قال

وهي مدينة واسعة سرية آثيرة المياه وشربهم من عيون تتخرق البلد وتجري في دورهم وليس تكاد تخلو دار بها   : قال المهلبي
من بستان حسن ومياه تجري وأسواقها عامرة جليلة وإليها ينسب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه رحمه اهللا وبها 

   . بهان اثنان وسبعون فرسخًا وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصريةقبر سيبويه النحوي وبينها وبين أص

   . ومنها جور

   . وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة -بضم الجيم ثم واو وراء مهملة   : قال في اللباب

   . قال ابن سعيد حيث الطول ثمان وسبعون درجة والعرض إحدى وثالثون درجة وثالثون دقيقة

   . قال في تقويم البلدان وهي من قواعد فارس

وعيها سور من طين وخندٌق ولها أربعة أبواب وفيها المياه جارية   : قال ابن حوقل وهي مدينة نزهٌة آثيرة البساتين جدًا  -
   . ورد يعم البالد وهي في ذلك آدمشقويرتفع منها ماء 

   . ومنها آازرون  . ومنها إلى شيراز أربعة وعشرون فرسخًا وقال في وضع آخر عشرون فرسخًا  : قال في العزيزي

وهي مدينة  - بفتح الكاف وسكون األلف وفتح الزاي المعجمة وضم الراء المهملة وواو ساآنة وفي آخرها نون   : قال في اللباب
   . آورة سابور واقعة في اإلقليم الثالثمن 

   . قال في القانون حيث الطول سبع وسبعون درجة والعرض ثمان وثالثون درجة وخمسون دقيقة

وهي   : قال ابن حوقل  . وهي مدينة لطيفة صالحة العمارة  : وقال المهلبي  . وهي أعظم مدينة في آورة سابور  : قال ابن حوقل
   . ومنها فيروزاباد  . وخرج منها جماعة من العلماء  : قال في اللباب  . واء وماؤها من اآلبارصحيحة التربة واله

بفتح الفاء وآسرها وسكون المثناة من تحت وضم الراء المهملة ثم واو ساآنة وزاي معجمة ثم ألف وباء   : قال في المشترك
   . ألقاليم السبعةوموقعها في اإلقليم الثالث من ا - موحدة وألف ثانية وذال 

   . قال في األطوال حيث الطول سبع وسبعون درجة وثالثون دقيقة والعرض ثمان وعشرون درجة وعشر دقائق
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وآانت تسمى في القديم جور ثم غير اسمها وهي بلدة مشهورة على القرب من شيراز وهي أصل بلد الشيخ   : قال في المشترك
   . شيراز أبي إسحاق الشيرازي المتقدم ذآره في

   . ومنها سيراف

وهي بلدة على البحر واقعة  -بكسر السين المهملة وسكون المثناة من تحت وفتح الراء المهملة وفاء في اآلخر   : قال في اللباب
   . في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ثمان وسبعون درجة والعرض ست وعشرون درجة

وهي أعظم فرضٍة لفارس وليس بها زرع وال ضرع بل هي مدينة حط وإقالع للمراآب وهي مدينة آهلة   : في تقويم البلدان قال
ولهم عناية بالبنيان حتى إن الرجل من التجار ينفق في عمارة داره ثالثين ألف دينار وليس حولها بساتين وال أشجار وبناؤهم 

   . الزنج وهي شديدة الحربالساج والخشب يحمل إليهم من بالد 

   . بفتح الموحدة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الضاد المعجمة وألف في اآلخر -ومنها البيضاء 

   . وهي مدينة من عمل إصطخر واقعٌة في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

   . الثون درجةحيث الطول ثمان وسبعون درجة وأربعون دقيقة والعرض ث  : قال في القانون

   . وهي من أآبر مدن آورة إصطخر  : قال ابن حوقل

وسميت البيضاء ألن لها قلعة بيضاء ترى من بعد واسمها بالفارسية نشانك ويقال إن الحسين الحالج منها وإليها ينسب   : قال
وبينها وبين   : قال المهبلي  . ر ذلكالقاضي ناصر الدين البيضاوي صاحب المنهاج في أصول الفقه والطوالع في علم الكالم وغي

   . ومنها إصطخر  . شيراز ثمانية فراسخ

وموقعها في  -بكسر األلف وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وفي آخرها راء مهملة قبلها خاء معجمة   : قال في اللباب
   . اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

   . درجة وثالثون دقيقة والعرض ثالثون درجة واثنتان وثالثون دقيقةقال ابن سعيد حيث الطول تسع وسبعون 

وهي من أقدم مدن فارس وبها آان سرير الملك في القديم وبها آثار عظيمة من األبنية حتى يقال إنها من   : قال في تقويم البلدان
   . عمل الجن آما يقال عن تدمر وبعلبك من بالد الشام

ومنها   . قال وينسب إليها أبو سعيد اإلصطخري ألحد أصحابنا الشافعية  . ها وبين شيراز اثنا عشر فرسخًاوبين  : قال في العزيزي
وهي مدينة من آورة دارا بجرد واقعة في اإلقليم الثالث من  -بفتح الباء الموحدة والسين المهملة ثم ألف   : قال في اللباب  . بسا

   . األقاليم السبعة

   . يث الطول ثمان وسبعون درجة وخمس وخمسون دقيقة والعرض تسع وعشرون درجةقال في األطوال ح

وهي تقارب شيراز في الكبر وأآثر خشب أبنيتها السرو ويجتمع فيها الثلج والرطب والجوز واألترج وإليها   : قال ابن حوقل
   . ينسب البساسيري الذي خطب لخلفاء مصر في بغداد

   . ومنها يزد
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وهي مدينة من آورة  -بفتح المثناة التحتية وسكون الزاي المعجمة وفي آخرها دال مهملة   : ي في األنسابقال السمعان
   . إصطخر

   . قال في األطوال حيث الطول ثمان وسبعون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجة

   . دارا بجرد  : ومنها  . خرج منها جماعة من العلماء وإليها ينسب القماش اليزدي

بفتح الدال المهملة وسكون األلفين بينهما راء ثم باء موحدة وجيم مكسورة وراء مهملة ساآنة وفي آخرها دال   : قال في اللباب
   . وهي مدينة من فارس واقعة في اإلقليم الثالث -مهملة 

   . القانون حيث الطول ثمان وسبعون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجةقال في 

ومعنى دارا بجرد عمل دارا وهي مدينة لها سور وخندٌق تتولد المياه فيه وفيه حشيش يلتف على السابح فيه   : قال ابن حوقل
جبال وبنواحيها جبال من الملح األبيض حتى ال يكاد يسلم من الغرق وفي وسط المدينة جبٌل آالقبة ليس له اتصال بشيء من ال

قال   . وعملها من أجل آور فارس  : قال في المشترك  . واألسود واألصفر واألحمر واألخضر ينحت منه ويحمل منها إلى البالد
  : المشتركقال في   . اإلقليم الخامس آرمان آما قاله في مسالك األبصار  . وبأعمالها معدن موميا ومعدن زئبق  : في العزيزي

   . وهو صقع آبير بين فارس وسجستان ومكران من بالد الهند  . قال  . بفتح الكاف ومنهم من يكسرها

ويحيط به من جهة الغرب حدود فارس ومن جهة الجنوب بحر فارس ومن جهة الشرق أرض مكران من وراء البلوص إلى 
   . وبين خراسانالبحر ومن الشمال المفازة التي هي فيما بين فارس وآرمان 

وأرض آرمان داخلة في البحر وللبحر ساعدان قد اعتنقا أرض آرمان فالبحر على ساحل آرمان قطعة   : قال في تقويم البلدان
   . وقاعدتها فيما ذآره المؤيد صاحب حماة في تاريخه السيرجان  . قوس من دائرة

وموقعها في اإلقليم  - حتها والراء المهملة وفتح الجيم وبعد األلف نون بكسر السين المهملة وسكون المثناة من ت  : قال في اللباب
   . الثالث من األقاليم السبعة

   . قال في رسم المعمور حيث الطول ثالث وثمانون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجة

   . الماءوهي أآبر مدينة بكرمان وأبنيتها أقباٌء لقلة الخشب بها وداخلها قني   : قال ابن حوقل

   . وهي مما يلي فارس  : قال في اللباب

   . منها جيرفت  : وتشتما آرمان على عدة مدن

وموقعها في  - بكسر الجيم وسكون المثناة تحت وضم الراء المهملة وسكون الفاء وفي آخرها تاء مثناة من فوق   : قال في اللباب
   . حيث الطول ثالث وثمانون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجة  : قال في األطوال  . اإلقليم الثالث

   . ن من خراسان وسجستان وهي خصبة للغايةوهي مدينة مجمع للتجار الواصلي  : قال ابن حوقل

   . ومنها زرند  . وهي من أعظم المدن بكرمان آثيرة النخل واألترج وبينها وبين السيرجان مرحلتان  : قال المهبلي

   . لثوموقعها في اإلقليم الثا -بفتح الزاي المعجمة والراء المهملة وسكون النون وفي آخرها دال مهملة   : قال في المشترك

وهي   : قال في المشترك  . قال في القانون حيث الطول ثالث وثمانون درجة وأربعون دقيقة والعرض ثالث وثالثون درجة
   . مدينة مشهورة
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   . ومنها بم  . وبينها وبين مدينة السيرجان تسعة وعشرون فرسخًا  : قال في المهبلي

   . وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة -ميم بفتح الباء الموحدة وتشديد ال  : قال في اللباب

   . وهي من آبار مدن آرمان وهي من مصر األمصار  : قال في العزيزي

بضم الهاء وسكون الراء المهملة   : قال في المشترك  . ومنها هرمز  . وهي أآبر من جيرفت وبها ثالثة جوامع  : قال ابن حوقل
ي معجمة وضم الميم وفي آخرها زا    . وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة -

وهي   : قال في تقويم البلدان  . قال في القانون حيث الطول خمس وثمانون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجة وثالثون دقيقة
وهي مدينة آثيرة النخل   : حماة قال صاحب  . تدخل إليها المراآب من بحر الهند في خليج  : قال في المشترك  . فرضة آرمان
   . شديدة الحر

أخبرني من رآها في زماننا يعني في الدولة الناصرية محمد بن قالوون أن هرمز العتيقة خربت من غارات التتر وأن   : ثم قال
وهي  -ي اآلخر نون بفتح الزاي المعجمة وضم الراء المهملة ثم واو وف -أهلها انتقلوا عنها إلى جزيرة في البحر تسمى زرون 

جزيرة قريبة من البر غربي هرمز العتيقة ولم يبق بهرمز العتيقة إال قليل من أطراف الناس ومنها إلى أول حدود فارس نحو 
   . سبع مراحل

وفي سنة ثالث عشرة وثمانمائة آتب إلى صاحبها عن األبواب السلطانية في الديار المصرية في الدولة الناصرية أبي   : قلت
السعادات فرج بن السلطان الشهيد الظاهر برقوق وسيأتي الكالم على صورة المكاتبة إليه في المكاتبات في المقالة الرابعة إن 

   . شاء اهللا تعالى

بكسر السين المهملة وآسر الجيم وسكون السين الثانية ثم   : اإلقليم السادس سجستان والرخج أما سجستان فقال في المشترك
   . فوقها وألف ونونمثناة من 

   . وسجستان إقليم عظيم بين خراسان وبين مكران والسند وبين آرمان  : قال

ويحيط بسجستان من جهة الغرب خراسان ومن جهة الجنوب المفازة التي بين سجستان وفارس وآرمان ومن   : قال ابن حوقل
ين مكران والهند وتمام الحد الشرقي في شيء من عمل جهة الشرق مفازة بين سجستان وبين مكران و هي المفازة الواصلة ب

   . الملتان من الهند ومن جهة الشمال أرض الهند وفيما يلي خراسان والغور والهند تقويس

   . سجستان شرقي آرمان إلى الشمال  : وقال في العزيزي

جبل وتشتد بها الريح وتدوم وبها أرحية  وأراضي سجستان بها الرمال والنخيل وهي أرض سهلة ال يرى فيها  : قال ابن حوقل
تطحن بالريح والرياح تنقل رمالهم من مكان إلى مكان وإذا أرادوا نقل الرمل عن مكاٍن عملوا هناك حائطًا من خشب أو غيره 

يرة الطعام وجعلوا في أسفله طوقًا وأبوابًا فتدخل فيها الريح من تلك األبواب وتطير الرمل وترميه بعيدًا وسجستان خصبٌة آث
   . والتمر واألعناب وأهلها ظاهرو اليسار

   . والنسبة إلى سجستان سجزي بكسر السين المهملة وسكون الجيم ثم زاي معجمة على غير قياس  : وقال في اللباب

   . وقاعدتها زرنج  . وينسب إليها سجستاني أيضًا يعني على األصل  : قال

وهي مدينة آبيرة واقعة في اإلقليم الثالث  - بفتح الزاي المعجمة والراء المهملة وسكون النون وجيم في اآلخر   : قال في اللباب
   . من األقاليم السبعة
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وقد يطلق   : قال ابن حوقل  . قال في األطوال حيث الطول سبع وثمانون درجة والعرض اثنتان وثالثون درجة وثالثون دقيقة
   . زرنج نفسها سجستان على

   . بل أنسي اسم زرنج وأطلق اسم اإلقليم وهو سجستان على المدينة  : قال في المشترك

   . وجعل في اللباب زرنج ناحية بسجستان

بيوت وفيها مياه تجري في ال  . ولها سوٌر وخندٌق ينبع فيه الماء وأبنيتها عقود ألن الخشب فيها يسوس وال يثبت  : قال ابن حوقل
   . واألزقة وأرضها سبخة

منها حصن   : ولها مدن  . وخرج منها جماعة من العلماء منهم محمد بن آرام الزرنجي صاحب المذهب المشهور  : قال في الباب
   . وضبطه معروف - الطاق 

   . وهو حصن واقع في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة  : قال ابن سعيد

لطول ثمان وثمانون درجة وثالثون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة وأربعون دقيقة على جبل عند قال في القانون حيث ا
   . التواء النهر في غاية المنعة ال يرام بحصار

   . قال وبه يعتصم ملوك هذه البالد ويجعلون فيه خزائنهم

   . بها أهل سجستانأما الطاق المضاف إليها فمدينة صغيرة لها رستاق وبها أعناب آثيرة يتسع 

وهي  -بفتح السين وسكون الراء المهملتين وفتح الواو ثم ألف ونون  -قال بعض الثقات   : قال في تقويم البلدان  . ومنها سروان
   . مدينة من آخر اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

قال ابن   . درجة وخمس وعشرون دقيقة قال في األطوال حيث الطول تسعون درجة وثالثون دقيقة والعرض ثمان وعشرون
   . وهي مدينة صغيرة بها فواآه آثيرة ونخيل وأعناب  : حوقل

   . ومنها بست

   . وهي مدينة على شط نهر الهندمند -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخرها تاء مثناة من فوقها   : قال في اللباب

وتسعون درجة وثمان وثالثون دقيقة والعرض اثنتان وثالثون درجة وخمس وخمسون قال في القانون حيث الطول إحدى 
   . دقيقة

   . وهي مدينة آبيرة خصبٌة آثيرة النخل واألعناب  : قال ابن حوقل

   . وهي مدينة حسنة آثيرة المياه والخضرة  : وقال في اللباب

   . ثيرة عظيمةمدينة جليلة بها عدة منابر ورباطات آ  : وقال في العزيزي

   . أنها من بالد آابل بين هراة وغزنة  : وذآر في اللباب

   . وبينها وبين غزنة نحو أربع عشرة مرحلة  : قال ابن حوقل

   . بضم الراء المهملة وفتح الخاء المعجمة المشددة وفي آخرها جيم  : وأما الرخج فقال في اللباب



 

28 
 

   . وهو إقليم عظيم متصل بسجستان فيه عدة مدن وهي على غاية الخصب والسعة  : قال ابن حوقل

   . ومن مدنها بنجوان ولم يزد على ذلك  : قال

بكسر   : الجانب الثاني من مملكة إيران الشمالي ويشتمل على عدة أقاليم من األقاليم العرفية اإلقليم األول إرمينية قال ياقوت
وسكون الراء المهملة وآسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وآسر النون ثم ياء ثانية مخففة وقد تشددالهمزة  وضبطها في  - 

   . بفتح الهمزة  : اللباب

   . وقد جمع أرباب المسالك والممالك إرمينية وأران وأذربيجان لعسر إفراد إحداها عن األخرى  : قال في تقويم البلدان

ها على سبيل اإلجمال من الغرب حدود بالد الروم وشيء من حدود الجزيرة ومن جهة الجنوب بعض حدود ويحيط ب  : قال
الجزيرة وحدود العراق ومن جهة الشرق بالد الجيل والديلم إلى بحر الخزر ومن جهة الشمال بالد القيتق ثم أفرد أذربيجان 

م الحد الشرقي بالد الديلم ويحدها من جهة الجنوب العراق عند يحدها من جهة الشرق بالد الجيل وتما  : بحدود تخصها فقال
   . ظهر حلوان وشيء من حدود الجزيرة

   . وذآر في مسالك األبصار نحوه إال أنه ذآر أن حدها الغربي إلى بالد األرمن

   . وقاعدتها الدبيل فيما ذآره ابن حوقل والمهبلي  . والغالب على إرمينية الجبال  : قال ابن حوقل

وموقعها في اإلقليم  -وهي بفتح الدال المهملة وآسر الباء الموحدة ثم مثناة من تحتها ساآنة وفي آخرها الم   : قال في المشترك
   . الرابع من األقاليم السبعة

   . ن حيث الطول اثنتان وسبعون درجة وأربعون دقيقة والعرض ثمان وثالثون درجةقال في القانو

   . وهي مدينة آبيرة والنصارى فيها آثيرة وبها جامع للمسلمين إلى جانب آنيسة النصارى  : قال ابن حوقل

   . رزنجانمنها أ  : وهي من أجل البالد وأنفسها وهي مستقر سلطانها وبها عدة مدن  : قال في العزيزي

بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة وسكون النون وفتح الجيم ثم ألف ونون ويقال   : قال في تقويم البلدان
   . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة - بالكاف أيضًا عوضًا عن الجيم

وهي بين   : قال ابن سعيد  . ع وثالثون درجة وخمسون دقيقةقال في األطوال حيث الطول ثالث وستون درجة والعرض تس
سيواس وبين أرزن الروم وبينها وبين آل واحدة منهما أربعون فرسخًا وما بينها وبين أرزن آله مروج ومرعًى وبها حاآم 

   . ومنها أرزن  . يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

   . سكون الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة ثم نون في اآلخربفتح الهمزة و  : قال في المشترك

   . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة -وهي من أطراف إرمينية   : قال في تقويم البلدان

   . قال في األطوال حيث الطول خمس وستون درجة والعرض ثمان وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقة

   . وهي غير أرزن الروم وهي عن خالط على ثالثة أيام  : بلدانقال في تقويم ال

   . ووهم في اللباب فجعلها من ديار بكر من الجزيرة والصحيح ما تقدم  : قال
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وصاحبها يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية على ما سيأتي ذآره في الكالم على المكاتبات في المقالة الثانية فيما 
   . اء اهللا تعالىبعد إن ش

   . ومنها بدليس

   . بكسر الباء الموحدة ثم دال مهملة ساآنة والم وياء مثناة من تحت ساآنة وسين مهملة  : قال في تقويم البلدان

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - وعن بعضهم أنها بفتح الباء الموحدة   : قال

   . خمس وستون درجة وثالثون دقيقة والعرض ثمان وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة قال في األطوال حيث الطول

   . وعن بعض أهل تلك البالد أنها بين ميافارقين وبين خالط  : قال في تقويم البلدان

ٍد وهي بين وهي مدينة مسورة وقد خرب نصف سورها والمياه تخترق المدينة من عيون في ظاهرها ولها بساتين في وا  : قال
   . قال وهي دون حماة في القدر  . جبال تحف بها

بلد صغير عامر خصٌب آثير الخير وهي شديدة البرد آثيرة الثلوج وصاحبها يكاتب عن األبواب السلطانية   : وقال ابن حوقل
   . ومنها أخالط  . تعالى بالديار المصرية على ما سيأتي ذآره في الكالم على المكاتبات في المقالة الرابعة إن شاء اهللا

بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الالم ثم ألف وطاء مهملة ويقال فيها خالط بفتح الخاء من غير   : قال في تقويم البلدان
   . وموقعها في اإلقليم الخامس -همز 

   . ة وعشرون دقيقةقال في األطوال حيث الطول خمس وستون درجة وخمسون دقيقة والعرض تسع وثالثون درج

قال في تقويم البلدان عن بعض أهلها إنها في مستو من األرض ولها بساتين آثيرة وبها عدة أنهار على شبه أنهار دمشق 
وليس يدخل المدينة منها إال الشيء اليسير ولها سور خراب وهي قدر دمشق والجبال عنها على أآثر من مسيرة يوم وبردها 

  . وهي بلدة صغيرة عامرة آثيرة الخير  : وقال ابن حوقل  . وهي أجل مدينة بإرمينية وذآرها جليل الشهرة  : قال ابن سعيد  . شديد
   . وبينها وبين بدليس سبعة فراسخ  : قال في العزيزي

وتاء  بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وتاء مثناة فوق ثم باء موحدة مكسورة بعدها راء مهملة ساآنة -ومنها خرت برت 
   . مثناة فوق في اآلخر وتعرف بحصن زياد

   . وهي بلدة بإرمينية على القرب من خالط وحاآمها يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية  : قال في تقويم البلدان

قال ابن   . ل المعجمةاإلقليم الثاني أذربيجان قال ابن الجواليقي في المعرب من العجمة إلى العربية بقصر األلف وإسكان الذا
   . الغالب عليها الجبال أيضًا  : حوقل

   . وهي أجل األقاليم الثالثة وهي آانت قرار ملوك بني جنكزخان  : قال في مسالك األبصار

   . وبها ثالث قواعد

الموحدة وسكون الياء المثناة  بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهملتين وآسر الباء  : القاعدة األولى أردبيل قال في اللباب
   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - من تحت والم في اآلخر

   . قال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة وخمسون دقيقة والعرض ثمان وثالثون درجة
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  . وهي في الجهة الشمالية من أذربيجان  : في العزيزيقال   . لعله بناها أردميني بن لمطي بن يونان فنسبت إليه  : قال في اللباب
   . وهي مدينة آثيرة الخصب وعلى فرسخين منها جبل عظيم االرتفاع ال يفارقه الثلج  : قال

  : قال في مسالك األبصار  . وبينها وبين تبريز خمسة وعشرون فرسخًا  : قال  . وأهلها غليظو الطبع شرسو األخالق  : قال المهبلي
   . وبها آانت دار اإلمارة في صدر اإلسالم  . قال  . وأعمالها تكون ثالثين فرسخًا

بكسر المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة وآسر الراء المهملة ثم مثناة من تحت وفي   : القاعدة الثانية تبريز قال في اللباب
   . آخرها زاي معجمة

قال في القانون حيث   . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة - والجاري على ألسنة العامة توريز بالواو بدل الموحدة 
وهي قاعدة أذربيجان في   : قال ابن سعيد  . الطول ثالث وسبعون درجة والعرض تسع وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة

   . عصرنا

  . أشهر بلدة بأذربيجان وبها آان آرسي بيت هوالآو من التتر ثم انتقل بعد ذلك إلى السلطانية اآلتي ذآرها وهي  : قال في اللباب
   . ومبانيها بالقاشاني والجص والكلس وبها مدارس حسنة ولها غوطة رائقة

   . وهي مدينة أعرقت في السعادة أنسابها وثبتت في النعمة قواعدها  : قال في مسالك األبصار

وهي مدينة غير آبيرة المقدار والماء منساق إليها وبها أنواع الفواآه لكن ليست بغاية الكثرة وأهلها من أآبر الناس حشمة   : قال
من المأآول والمشروب   : وأآثرهم تظاهرًا بنعمة ولهم األموال المديدة والنعم الوافرة والنفوس األبية ولهم التجمل في زيهم

   . ما منهم إال من يأنف أن يذآر الدرهم في معاملته بل ال معاملة بينهم إال بالديناروالملبوس والمرآوب و

وهي اليوم أمر إيران جميعًا لتوجه  -وسيأتي ذآر مقدار دينارهم في الكالم على معاملة هذه المملكة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى 
بها دور أآثر األمراء الكبراء المصاحبين لسلطانها لقربها من المقاصد من آل جهة إليها وبها محط رحال التجار والسفار و

   . أرجان محل مشتاهم

ويشتد البرد بتوريز آثيرًا وتتوالى الثلوج بها حتى إن سروات أهلها يجدون في آدرهم ليس فيها فرجة وال يدخلها ضوء   : قال
   . إال ما يرونه من طاقات حيطانها من وراء الزجاج المرآب عليها

   . القاعدة الثالثة السلطانية نسبة إلى السلطان واسمها قنغرالن

وموقعها في  -بضم القاف وسكون النون وضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة والم ألف ونون   : قال في تقويم البلدان
   . اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . ست وسبعون درجة والعرض تسع وثالثون درجةوالقياس أن حيث الطول   : قال في تقويم البلدان

وهي مدينة محدثة بناها  -وهي عن توريز في سمت المشرق بميلة يسيرة إلى الجنوب على مسيرة ثمانية أيام منها   : قال
تو خربندا بن أرغون بن أبغا بن هوالآو على القرب من جبال آيالن على مسيرة يوم منها وجعلها آرسي مملكته وهي في مس

   . من األرض ومياهها قني قليلة البساتين والفواآه وإنما تجلب إليها الفواآه من البالد المصاقبة لها

وهي مدينة قد رفع بناؤها واتسع فناؤها وأتقنت قسمتها في الخطط واألسواق وجلب إليها بانيها الناس   : قال في مسالك األبصار
   . لسكانها من العدل واإلحسان من أقطار مملكته واستجلبهم إليها بما بسط

وهي اآلن عامرة آهلة آأنما مر عليها مئون سنين لكثرة من استوطنها وتأهل بها وأولد من الولد فيها وقد مضت عليها   : قال
   . مدة بنوها مبالغ الرجال وفيهم من جاز إلى االآتهال
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   . منها سلماس  : وبها عدة مدن غير هذه القواعد

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بفتح السين المهملة والالم والميم وفي آخرها سين مهملة   : ابقال في اللب

   . قال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة والعرض ثمان وثالثون درجة وخمس وعشرون دقيقة

ومنها   . من األمصار جليل والمتاجر بها وإليها متصلة وهي على آخر حدود أذربيجان من الغرب وهي مصٌر  : قال المهبلي
   . خوي

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بضم الخاء وفتح الواو وتشديد المثناة من تحت   : قال في اللباب

وهي   : قال في اللباب  . قةقال في األطوال حيث الطول تسع وستون درجة وأربعون دقيقة والعرض ثالثون درجة وأربعون دقي
   . آخر مدن أذربيجان وبينها ومنها أرمية

   . بضم األلف وسكون الراء المهملة والميم في آخرها هاء بعد ياء مثناة من تحتها  : قال في اللباب

قليم الرابع من األقاليم وموقعها في اإل -ويجوز في قياس العربية تخفيف الياء منها وتشديدها   : قال ابن الجواليقي في المعرب
   . السبعة

   . قال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة

   . ويقال إن زرادشت نبي المجوس منها  : قال  . وهي آخر حدود أذربيجان وهي مدينة جليلة  : قال المهلبي

وعن بعض أهلها أنها مدينة وسطى عامرة وهي في أول الجبال وآخر الوطاة في الغرب عن سلماس   : قال في تقويم البلدان
على ستة عشر فرسخًا منها وبينها وبين الموصل قاعدة الجزيرة أربعون فرسخًا والموصل في سمت الغرب عنها وألرمية 

   . آان هوالآو قد جعل أمواله فيها لحصانتها والنسبة إلى أرمية أرمويقلعة على جبل تسمى قلعة تال في غاية الحصانة 

   . ومنها مراغة

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بفتح الميم والراء المهملة وألف وغين معجمة وهاء   : قال في المشترك

   . رض سبع وثالثون درجة وعشرون دقيقةقال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة وعشر دقائق والع

وهي مدينة محدثة آانت قرية فنزل بها مروان بن محمد وآان هناك سرجيٌن فمرغ الناس فيه دوابهم فبناها مدينة   : قال المهبلي
   . فسميت مراغة

   . وهي من قواعد أذربيجان وهي حصينة نزهة آثيرة البساتين ومنها ميانج  : قال ابن حوقل

وموقعها في اإلقليم الرابع من  -بفتح الميم والمثناة من تحتها وسكون األلف وآسر النون وفي آخرها جيم   : في المشترك قال
   . األقاليم السبعة

وهي مدينة آبيرة على   : قال في المشترك  . قال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة والعرض سبع وثالثون درجة
خرج منها جماعٌة   : وقال  . ميانه بفتح الميم والمثناة من تحتها وألف ونون وهاء  : وسماها في اللباب  . اغةمسيرة يومين من مر

   . ومنها مرند  . من العلماء

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بفتح الميم والراء المهملة وسكون النون وفي آخرها دال مهملة   : قال في اللباب
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   . قال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة والعرض سبع وثالثون درجة

   . وهي قرية من تبريز في جهة الشرق عنها بميلة يسيرة إلى الشمال  : قال في اللباب

   . هي عن تدمر على أربعة عشر فرسخًا  : وقال المهلبي

   . ة ذات أنهار وأشجاروذآر من رآها أنها بلدة صغير  : قال في تقويم البلدان

   . بفتح الهمزة وتشديد الراء المهملة ثم ألف ونون  : اإلقليم الثالث أران قال في المشترك

بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملتين ثم عين مهملة وهاء   : القاعدة األولى بردعة قال في اللباب  : ولها قاعدتان
   . اإلقليم الخامس من األقاليم السبعةوموقعها في  -في اآلخر 

   . قال في القانون حيث الطول ثالث وسبعون درجة والعرض ثالث وأربعون درجة

   . هي من أقاصي أذربيجان  : وقال في اللباب  . وهي قاعدة مملكة أران  : قال في تقويم البلدان

   . وهي مدينة آبيرة آثيرة الخصب نزهة  : قال ابن حوقل

   . وعلى أقل من فرسخ منها موضع يسمى االندراب يكون مسيرة يوم في يوم بساتين مشتبكة آلها فواآه  : قال

هذا ما آانت عليه في زمان ابن حوقل أما في زماننا فأخبرني من رآها أنها خربت ولم يبق منها   : قال المؤيد صاحب حماة
   . رض ذات بساتين ومياه وهي على القرب من نهر الكرمعمور إال دون المعرة في القدر وهي في مستٍو من األ

بفتح المثناة فوق وسكون الفاء وآسر الالم وسكون المثناة التحتية وفي آخرها سين مهملة   : القاعدة الثانية تفليس قال في اللباب
   . وموقعها في آخر اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة -

   . وهي آخر بلدة من أذربيجان  : وقال في اللباب  . وهي قصبة آرجستان  : قال في القانون

وهي مدينة مسورة عليها سوران ولها ثالثة أبواب وبها حمامات مثل حمامات طبرية ماؤها ينبع سخنًا بغير   : قال ابن حوقل
   . نار وهي آثيرة الخصب

حوها وسكنوها مدة طويلة وخرج منها جماعة من العلماء ثم استرجعها الكرج وهم وآان المسلمون قد فت  : قال ابن سعيد
نصارى وهي بأيدي الكرج إلى اآلن وملك الكرج صاحبها يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية على ما سيأتي ذآره 

   . منها نشوى  : بها عدة مدنو  . في الكالم على المكاتبات في المقالة الرابعة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . بفتح النون والشين المعجمة وفي آخرها واو ثم ياء آخر الحروف  : قال السمعاني في األنساب

وموقعها في اإلقليم الخامس من  -بفتح النون وسكون القاف وفتح الجيم والواو وبعد األلف نون  -وسماها ابن سعيد نقجوان 
   . األقاليم السبعة

وهي من   : قال ابن سعيد  . األطوال حيث الطول إحدى وسبعون درجة وثالثون دقيقة والعرض تسع وثالثون درجة قال في
وهي في شمالي نهر   : قال ابن سعيد  . وهي بلدة متصلة بإرمينية وأذربيجان  : قال في السمعاني  . المدن المذآورة في شرقي أران

   . وقد خربها التتر وقتلوا جميع أهلها  : وقال ابن سعيد  . ن تبريز ستة فراسخوبينها وبي  : قال في األنساب  . الكر

   . ومنها موقان
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بضم الميم وسكون الواو وفتح القاف وسكون األلف وفي آخرها نون والعامة تبدل القاف غينًا معجمة فيقولون   : قال في اللباب
   . قال في األطوال حيث الطول ثالث وسبعون درجة والعرض ثمان وثالثون درجة  . موغان

موقان في نهاية بالد آيالن في جهة   : وقال المهبلي  . أردبيل هي من عمل  : وهي بدربند فيما أظن وقال المهبلي  : قال السمعاني
   . وبينها وبين باب األبواب يومان  : قال ابن حوقل  . الغرب

لم يبق لمدينة موقان في هذا الزمان شهرة بل المشهور أراضي موقان وهي أراٍض آثيرة المياه   : قال في تقويم البلدان
ر طبرستان على القرب من البحر وهي في سمت المال والغرب عن تبريز على نحو عشر واألقصاب والمراعي في ساحل بح

   . ومنها شمكور  . مراحل منها وبها يشتي أردو التتر في غالب السنين

وموقعها في اإلقليم  - بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وضم الكاف سكون الواو وفي آخرها راء مهملة   : قال في اللباب
   . من األقاليم السبعة الخامس

وهو   : قال في اللباب  . قال في األطوال حيث الطول ثالث وسبعون درجة والعرض إحدى وأربعون درجة وخمسون دقيقة
   . حصن من أعمال أران

   . وشمكور بقرب بردعة وبها منارة في غاية االرتفاع والشهوق  : قال في تقويم البلدان

قال في القانون   . بفتح الباء الموحدة وسكون المثناة من تحت وفتح الالم والقاف ثم ألف ونون  : اللباب قال في  . ومنها البيلقان
ولعلها بناها بيلقان بن   : قال  . وهي عند شروان  . حيث الطول أربع وستون درجة والعرض تسع وثالثون درجة وخمسون دقيقة

وهي من مشاهير   : قال في المشترك  . وهي مدينة من دربند خزران  : اللباب قال في  . أرميني بن لمطي بن يونان فنسبت إليه
بفتح الكاف وسكون النون وفتح الجيم ثم هاء   : قال في تقويم البلدان  . ومنها آنجة  . وهي آثيرة الخير  : قال ابن حوقل  . البلدان

والقياس أنها حيث الطول أربع وسبعون درجة والعرض ثالث   : قال  . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة - ساآنة
وأخبرني من أقام   : قال المؤيد صاحب حماة  . وهي من مشاهير بالد أران  : قال في المشترك  . وأربعون درجة وعشر دقائق

لك الناحية وهي في هناك أنها على مرحلتين من بردعة وبردعة منها في جهة الغرب بميلة يسيرة إلى الشمال وهي قصبة ت
   . ومنها شروان  . مستو من األرض وفيها بساتين آثيرة وبها التين الكثير وقد شهر أن من أآل من ذلك التين حم

وهي واقعة في اإلقليم الخامس  -بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح الواو ثم ألف ونون في اآلخر   : قال في اللباب
   . عةمن األقاليم السب

  . حيث الطول ثمان وستون درجة وست وخمسون دقيقة والعرض إحدى وأربعون درجة وثالث وأربعون دقيقة  : قال ابن سعيد
   . وهي من أران  : قال ابن سعيد  . بناها أنوشروان فأسقطوا أنو للتخفيف وبقي شروان  : قال في اللباب

   . وبشروان الدربند المشهور  : لى أذربيجان قالوآانت قاعدًة لبالدها ثم صارت مملكتها مضافة إ

بإضافة الباب   : قال في تقويم البلدان  . وهو المعروف في زماننا ومنها باب األبواب  : قال السلطان عماد الدين صاحب حماة
ويعرف هذا   : تقويم البلدانقال في   . ويعرف باب األبواب بدربند خز ران  : قال في القانون  . المفرد الذي يدخل منه إلى جمعه

وهي على بحر طبرستان وتكون في القدر   : قال ابن حوقل  . المكان في زماننا بباب الحديد بإضافة الذي يغلق إلى الذي يتطرق
   . ولهم الزرع الكثير وثمار قليلة تحمل إليهم من النواحي  : أصغر من أردبيل قال

بالد الكفر وهي أيضًا فرضة جرجان والديلم وطبرستان ويجلب إليها الرقيق من وهي فرضة الخزر والسرير وسائر   : قال
   . سائر األجناس

وهذه الصفات التي ذآرها ابن حوقل على ما آانت في زمانه أما اليوم فعن بعض المسافرين أن باب   : قال في تقويم البلدان
التتر الشماليين المعروفين ببيت برآة وبين التتر الجنوبيين الحديد بليدة هي بالقرى أشبه على بحر الخزر وهي آالحد بين 
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المعروفين ببيت هوالآو وبها حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية على ما سيأتي ذآره في الكالم على 
   . المكاتبات في المقالة الرابعة إن شاء اهللا تعالى

اء الموحدة والم في اآلخر وصاحب مسالك األبصار يسميها بالد الجبال على الجمع اإلقليم الرابع بالد الجبل بفتح الجيم والب
   . والعامة تسميها عراق العجم

ويحيط بها من جهة الغرب أذربيجان ومن جهة الجنوب شيء من بالد العراق وخوزستان ومن جهة   : قال في تقويم البلدان
الديلم وقزوين والري عند من يخرجهما عن بالد الجبل ويضمهما إلى الشرق مفازة خراسان وفارس ومن جهة الشمال بالد 

   . الديلم من حيث إن جبال الديلم تحف بهما

   . وقاعدتها قيما ذآره المؤيد صاحب حماة في تاريخه أصبهان

قال في تقويم   . اآلخربكسر األلف وفتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة والهاء وألف ثم نون في   : قال في اللباب
   . وقد تبدل الباء فاء  : البلدان

وذلك أن عساآر األآاسرة   . قال وسبا العسكر وهان الجمع  . وسمعت من بعضهم أنها تسمى بالعجمية سباهان  : قال السمعاني
   . وموقعها في اإلقليم الثالث - آانوا إذا وقع لهم بيكار يجتمعون بها فعربت فقيل أصبهان 

قال ابن   . والعرض ثالث وثالثون درجة وثالثون دقيقة  . ال في القانون حيث الطول سبع وسبعون درجة وخمسون دقيقةق
   . وهي في نهاية الجبال من جهة الجنوب  : حوقل

مصاقبًا وهي مدينتان وإحداهما تعرف باليهودية وهي من أخصب البالد وأوسعها خطة وبها معدن الكحل الذي ال يسامى   : قال
   . لفارس وإلى أصبهان ينسب الليث بن سعد اإلمام الكبير

وقد تقدم في الكالم على أعمال الديار المصرية من أول هذه المقالة عند ذآر األعمال القليوبية أنه ينسب إلى بلدتنا   : قلت
   . منها إربل  : قلقشندة أيضًا وأنه آان له دار بها فيحتمل أنه آان أوًال بأصبهان ولها عدة مدن

   . بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة وآسر الباء الموحدة والم في اآلخر  : قال في المشترك

   . وهي قاعدة بالد شهرزور وموقعها في اإلقليم الرابع  : قال في تقويم البلدان

وهي مدينة   : قال  . ن دقيقةقال ابن سعيد حيث الطول سبعون درجًة وعشرون دقيقة والعرض خمس وثالثون درجة وثالثو
   . محدثة

   . بين الزابين فيما بين المشرق والجنوب عن الموصل على مسيرة يومين خفيفين  : قال في المشترك

وعن بعض أهلها أنها مدينة آبيرة قد خرب غالبها ولها قلعة على تل عاٍل داخل السورمع جانب المدينة   : قال في تقويم البلدان
ن األرض والجبال منها على أآثر من مسيرة يوم ولها قني تدخل منها اثنتان إلى المدينة للجامع ودار السلطان وبها في مستٍو م

   . ومنها شهرزور  . حاآم يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

وموقعها  - او وفي اآلخر راء مهملة بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء وضم الراء المهملة والزاي وسكون الو  : قال في اللباب
   . في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في رسم المعمور حيث الطول سبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة
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  : وهي بلدة بين الموصل وبين همذان بناها زور بن الضحاك فقيل شهر زور يعني مدينة شهر قال ابن حوقل  : قال في اللباب
   . وهي خصبة ومنها الدينور  : قال في العزيزي  . وهي مدينة صغيرة

وموقعها في اإلقليم  -ء مهملة في اآلخر بفتح الدال المهملة وسكون المثناة من تحت وفتح النون والواو ثم را  : قال في اللباب
   . الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في القانون حيث الطول ست وسبعون درجة والعرض خمس وثالثون درجة

   . وهي غربي همذان بميلة إلى الشمال وهي مدينة آثيرة المياه والمنازه آثيرة الثمار خصبة  : قال ابن حوقل

   . وبينها وبين الموصل أربعون فرسخًا وبينها وبين مراغة آذلك  : قال في العزيزي

   . بفتح الميم وبعد األلف سين مهملة وباء موحدة وذال معجمة بفتح الجميع وبعد األلف نون - ومنها ماسبذان 

آورة من آور  . بكسر السين المهملة وسكون المثناة من تحتها وفتح الراء المهملة وواو وألف ونون -وهي مدينة من سيروان 
   . عراق العجم

   . وهي مدينة قديمة بين جبال وشعاب  : قال أحمد بن يعقوب الكاتب

   . في وسطهاوهي في ذلك تشبه مكة شرفها اهللا تعالى وعظمها وفيها عيون ماء   : قال

   . وآان المهدي العباسي يسكنها وبها مات ودفن  : قال ابن خلكان

بكسر الشين المعجمة ثم ياء آخر الحروف وراء مهملة ثم ياء ثانية بعدها  - بإضافة قصر إلى شيرين  - ومنها قصر شيرين 
   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -ونون في اآلخر 

قال في   . لقانون حيث الطول إحدى وسبعون درجة وثالثون دقيقة والعرض ثالث وثالثون درجة وأربعون دقيقةقال في ا
   . شيرين امرأة آسرى  : وقال في اإلدريسي  . وهو قصر شيرين حظية آسرى أبرويز  : المشترك

ه إلى حلوان من بالد العراق خمسة وبهذا الموضع آثاٌر لملوك الفرس عجيبة ومنه شهر زور عشرون فرسخًا ومن  : قال
   . ومنها الصيمرة  . فراسخ

وموقعها في  -بفتح الصاد المهملة وسكون المثناة من تحتها وفتح الميم والراء المهملة وهاء في اآلخر   : قال في المشترك
وثالثون درجة وعشرون  حيث الطول إحدى وسبعون درجة وخمسون دقيقة والعرض أربع  : اإلقليم الرابع قال في القانون

   . دقيقة

وهي   : قال أحمد بن يعقوب  . وهي مدينة صغيرة نزهة ذات زروع وأشجار والمياه تجري في دورها ومحالها  : قال ابن حوقل
   . ومنها قرميسين  . في مرج أفيح فيه عيون وأنهار

المثناة من تحتها وآسر السين المهملة ومثناة تحتية بكسر القاف وسكون الراء المهملة وآسر الميم وسكون   : قال في اللباب
   . ثانية ونون في اآلخر

 -وهي مدينة بجبال العراق   : قال في اللباب  . ووجدناها في آثير من الكتب بإبدال الياء األولى ألفًا  : قال في تقويم البلدان
   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة
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ويقال لها   : قال في اللباب  . ل حيث الطول ثالث وسبعون درجة والعرض أربع وثالثون درجة وثالثون دقيقةقال في األطوا
   . آرمانشاه

   . وهي من أجل مدن الجبل وأعظمها خطرًا وهي عامرة غاصة بالناس  : قال في العزيزي

   . ومنها سهرورد  . وينبت بها الزعفران  : قال

   . السين المهملة وسكون الهاء وفتح الواو وسكون الراء الثانية وفي آخرها دال مهملة بضم  : قال في اللباب

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - آذا ضبطها ولم يذآر الراء األولى   : قال في تقويم البلدان

وهي مدينة   : الثون درجة قال ابن حوقلقال في األطوال حيث الطول ثالث وسبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض ست وث
   . صغيرة والغالب عليها األآراد

   . ومنها زنجان

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بفتح الزاي المعجمة وسكون النون وفتح الجيم وألف ونون   : قال في اللباب

قال ابن   . قيقة والعرض ست وثالثون درجة وثالثون دقيقةقال في األطوال حيث الطول ثالث وسبعون درجة وأربعون د
   . وهي أقصى مدن الجبال في الشمال  : حوقل

   . وهي على حد أذربيجان من بالد الجبل ينسب إليها جماعٌة من أهل العلم  : قال في اللباب

   . ومنها نهاوند

وموقعها في اإلقليم الرابع  - بضم النون وفتح الهاء وسكون األلف وفتح الواو وسكون النون وبعدها دال مهملة   : قال في اللباب
   . من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ثالث وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة وعشرون دقيقة

   . وهي مدينة على جبل ولها أنهار وبساتين وهي آثيرة الفواآه وفواآهها تحمل إلى العراق لجودتها  : قال ابن حوقل

   . ويقال إنها من بناء نوح عليه السالم وإنه آان اسمها نوح أوند ومنها همذان  : قال في اللباب

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بفتح الهاء والميم والذال المعجمة وبعد األلف نون   : قال في األنساب

   . قال في األطوال حيث الطول أربع وسبعون درجة والعرض خمس وثالثون درجة

   . وهي وسط بالد الجبال ومنها إلى حلوان أول بالد العراق سبعٌة وستون فرسخًا  : قال ابن حوقل

   . ياه وبساتين وزروع آثيرةوهي مدينة آبيرة ولها أربعة أبواب ولها م  : قال

   . وهي على طريق الحاج والقوافل  : قال في األنساب

   . ومنها أبهر
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   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الهاء ثم راء مهملة   : قال في المشترك

   . رجة وثالثون دقيقة والعرض ست وثالثون درجة وخمس وخمسون دقيقةقال في األطوال حيث الطول أربع وسبعون د

   . ومنها ساوة  . ومنها إلى زنجان خمسة عشر فرسخًا  : وهي مدينة بين قزوين وزنجان قال ابن خرداذبه  : قال في المشترك

   . الرابع وموقعها في اإلقليم - بفتح السين المهملة وبعدها ألف ثم واو وهاء   : قال في اللباب

   . قال في األطوال حيث الطول خمس وسبعون درجة والعرض خمس وثالثون درجة

   . ومنها قزوين  . وهي مدينة جليلة على جادة حجاج خراسان وبها األسواق الحسنة وبها المنازل الحسنة  : قال المهلبي

وموقعها في اإلقليم  -المثناة من تحت وفي آخرها نون  بفتح القاف وسكون الزاي المعجمة وآسر الواو وسكون  : قال في اللباب
وهي   : الرابع قال في القانون ورسم المعمور حيث الطول خمس وسبعون درجة والعرض سبع وثالثون درجة قال ابن حوقل
ها عذٌي ال مدينة لها حصن وماؤها من السماء واآلبار ولها قناة صغيرة للشرب فقط وهي مدينة حصينة وبها أشجار وآروم آل

   . تسقى وليس بها ماء جار سوى ما يشرب ويجري إلى المسجد

   . ومنها آبة  . وماء قناتها وبيء  : قال ابن حوقل

   . وموقعها في اإلقليم الرابع - بفتح الهمزة وسكون األلف ثم باء موحدة وهاء   : قال في المشترك

قال في األطوال حيث الطول خمس وسبعون درجة وعشر دقائق والعرض أربع وثالثون درجة   . والعامة تسميها آوة  : قال
   . وأربعون دقيقة

وبينها   : قال في المشترك  . وهي مدينة في الشرق بانحراف إلى الشمال عن همذان وبينهما سبعة وعشرون فرسخًا  : قال المهلبي
   . أميالوبين ساوة خمسة 

   . ومنها قم

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بضم القاف وتشديد الميم   : قال في اللباب

   . قال في رسم المعمور حيث الطول أربع وسبعون درجة وخمس عشرة دقيقة والعرض خمس وثالثون درجة وأربعون دقيقة

ث وثمانين للهجرة بناها عبد اهللا بن سعد واألحوص وإسحاق ونعيم وعبد الرحمن بنو وآان بناؤها في سنة ثال  : قال في اللباب
سعد بن مالك بن عامر األشعري من أصحاب عبد الرحمن بن محمد بن األشعث عند انهزامهم من الحجاج وآان مكانها سبع 

وهي مدينة غير مسورة حصينة البناء   : قرى فأهلكوا أهلها وبنوها مدينة آل قرية محلة من محالت المدينة قال ابن حوقل
   . وماؤها من اآلبار وبها البساتين على السواني وبها شجر الفستق والبندق وأهلها شيعة

ومنها   . وهي في مرج تقدير سعته عشرة فراسخ في مثلها ثم تفضي إلى جبالها وبها من الفستق ما ليس بغيرها  : قال المهلبي
   . الطالقان

وموقعها في اإلقليم الرابع  - بتسكين الالم   : وقال في اللباب  . بفتح الطاء المهملة والالم والقاف ثم ألف ونون  : شتركقال في الم
  . وهي أقرب إلى الديلم من قزوين  : قال ابن حوقل  . وهي مدينة وآورة بين توريز وأبهر  : قال في المشترك  . من األقاليم السبعة

وهي بين جبلين عظيمين وهي تمس الطالقان   : قال أحمد الكاتب  . طوال المنسوب للفرس مع بالد الديلموقد أوردها آتاب األ
   . ومنها قاشان  . بالد خراسان
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وموقعها في  -بالسين المهملة أيضًا   : ويقال  : قال  . بفتح القاف وسكون األلف وبالشين المعجمة وبعد األلف نون  : قال في اللباب
   . م الرابع من األقاليم السبعةاإلقلي

وهي مدينة لطيفة قال ابن   : قال في األطوال حيث الطول ست وسبعون درجة والعرض أربع وثالثون درجة قال المهلبي
   . وأهلها شيعٌة  : قال في اللباب  . هي أصغر من قم وغالب بنائها بالطين وهي خصبٌة وقد خرج منها جماعة من العلماء  : حوقل

   . ومنها الري

قال في القانون حيث الطول ثماٌن وسبعون درجة والعرض خمس   . بفتح الراء وتشديد الياء آخر الحروف  : قال في اللباب
وهي مدينة آبيرة قدر عمارتها فرسخ ونصف في مثله وفيها نهران يجريان وبها قني تجري   : قال ابن حوقل  . وثالثون دقيقة

   . اللباب من الديلم ويخرج منها قطٌن آثير للعراقوعدها في   . غير ذلك

وبها قبر محمد بن الحسن صاحب اإلمام أبي حنيفة والكسائي أحد القراء السبعة والنسبة إليها رازي على غير قياس وإليها 
   . ينسب اإلمام فخر الدين الرازي اإلمام المشهور

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - اء المهملة وفي آخرها جيم بفتح الكاف والر  : قال في المشترك  . ومنها الكرج

   . قال في القانون حيث الطول ست وسبعون درجة وأربعون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة

ألن أول من   : وهي مدينة متفرقة البناء ليس لها اجتماع المدن وتعرف بكرج أبي دلف قال في المشترك  : قال ابن حوقل
   . مصرها أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي وقصده الشعراء

   . ولها زروع ومواٍش ولكن ليس لها بساتين وال منتزهات والفواآه تجلب إليها  : قال ابن حوقل

   . ومنها خوار

قعها في اإلقليم الخامس من ومو -بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو وسكون األلف وراء مهملة في اآلخر   : قال في المشترك
   . األقاليم السبعة

قال في   . قال في القانون حيث الطول ثماٌن وسبعون درجة وأربعون دقيقة والعرض خمس وثالثون درجة وأربعون دقيقة
   . وهي مدينة من نواحي الري تخترقها القوافل  : المشترك

   . ومنها جبال األآراد  . ال خوار الريقال في القانون وقلما يذآر إال منسوبٌا إلى الري فيق

والمراد بهذه الجبال الجبال الحاجزة بين ديار العرب وديار العجم دون أماآن من توغل من األآراد   : قال في مسالك األبصار
وما هو  وابتداؤها جبال همذان وشهرزور وانتهاؤها صياصي الكفرة من بالد التكفور وهي مملكة سيس  : في بالد العجم قال

   . مضاف إليها مما بأيدي بيت الون ثم ذآر منها عشرين مكانًا في آل منها طائفٌة من األآراد

   . األول دياوشت من جبال همذان وشهرزور وهو مقام طائفة من األآراد وله أمير يخصهم

   . الثاني درانتك

والطائفتان جميعًا ال تزيد عدتهم على   : مسالك األبصاروه مقام طائفة ثانية من الكورانية أيضًا ولهم أمير يخصهم قال في 
   . خمسة آالف رجل

   . الثالث دانترك ونهاوند إلى قرب شهرزور
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وهي مقام طائفة منهم تعرف بالكاللية يعرفون بجماعة سيف عدتهم ألف رجل مقاتلة ولهم أمير يخصهم وهو يحكم على من 
   . وهو مقام طائفة من األآراد يقال لهم زنكلية  . لية المقدم ذآرهم بجبال همذانجاورهم من الرابع مكان بجوار ديار الكال

الخامس   . وعدتهم نحو ألفين ذوو شجاعة وحيلة ولهم أمير يخصهم يحكم على بالد آيكور وما جاورها من البقاع والكور
   . نواحي شهرزور

ئفتان إحداهما يقال لها اللوسة واألخرى يقال لها الباسرية رجال آان يسكنها طوائف من األآراد طا  : قال في مسالك األبصار
حرب وأقيال طعٍن وضرب نزحوا عنها بعد واقعة بغداد ووفدوا إلى مصر والشام وسكن في أماآنهم قوٌم يقال لهم الحوسة 

   . ليسوا من صميم األآراد

اد يقال لهم السولية يبلغ عددهم نحو ألفي رجل وهم السادس مكان بين شهرروز وبين أشنه من أذربيجان به طائفة من األآر
   . ذوو شجاعة وحميٍة وهم طائفتان لكل طائفة منهم أمير يخصهم

وعددهم يزيد على   : وهي مقام طائفة من األآراد يقال لهم القرياوية وبيدهم من بالد أزبك أماآن أخر قال - بالد بسقاد  -السابع 
   . أربعة آالف ولهم أمير يخصم

أحدها طائفة عيسى بن شهاب الدين   : وهي مقام طائفة منهم يقال لها الحسنانية وهم على ثالثة بطون - بالد الكرآار  -الثامن 
وهو مقام الطائفة القرياوية ولهم خفارة الدربند  -دربندقراير  - ولهم خفر قلعة بري والحامي وثانيها طائفة تعرف التاسع 

   . بواب السلطانية بالديار المصريالمذآور وصاحبه يكاتب عن األ

   . وقد ذآر في التثقيف أن صاحبه آان سيف الدين بن سير الحسناني

   . وبه طائفة منهم عدتهم تزيد على سبعمائة ولهم أمير يخصهم -بالد الكرحين ودقوق الناقة  -العاشر 

   . الحادي عشر بين الجبلين من أعمال إربل

وبها قوم آانوا يدارون التتر وملوك الديار المصرية ففي الشتاء يعاملون التتر بالمجاملة وفي الصيف   : قال في مسالك األبصار
   . وعددهم آعدد الكالآية ولهم أمير يخصهم  : يعينون سرايا الشام في المجاملة قال

أنه وفد إلى الديار المصرية وذآر أنه آان لهم في الدولة المنصورية قالوون أميٌر يسمى الخضر بن سليمان آاتب شجاع و
   . فاخترمته المنية قبل عوده وآان معه أربعة أوالد فعادوا بعد موته في الدولة الزينية آتبغا

وهي مقام طائفة منهم يقال لها المازنجانية ال تزيد عدتهم على  -الثاني عشر مازنجان وبيروه وسمحة والبالد البرانية 
خمسمائة وهم طائفة ينتسبون إلى المحمدية والمازنجانية هم طائفة المبارزآك الموجود اسمه ورسم المكاتبة إليه في دساتير 

الحمدية وهم طائفة من األآراد ال تنقص عدتهم عن ألف مقاتل ألن أميرهم مبارز الدين آك المكاتبات القديمة وقد أضيف إليهم 
وآان يدعي الصالح وتنذر له   : آان من أمراء الخالفة في الدولة العباسية ومن ديوان الخالفة لقب بمبارز الدين وآك اسمه قال

دق بهما معًا وذآر نحوه في التعريف ثم آان له في الدولة النذور فإذا حملت إليه قبلها وأضاف إليها مثلها من عنده وتص
الهوالآوية المكانية العلية واستنابوه في إربل وأعمالها وأقطعوه عقرشوش بكمالها وأضافوا إليه هراة وتل حفتون وقدموه على 

ثم مات وخلفه ولده عز  خمسمائة فارس وتولى اإلمرة وقوانين نحو عشرين سنة وبقي حتى جاوز التسعين وهمته همة الشبان
الدين فكان من أبيه نعم الخلف وجرى على نهج أبيه في ترتيب المملكة وعلت رتبته عند ملوك التتر وملوك الديار المصرية 

   . ثم خلفه أخوه نجم الدين خضر فجرى على سمت أبيه وأخيه

بماء الفصاحة آالسحب وتسرح من أجنابها األبكار  وآانت ترد على األبواب السلطانية بمصر ونواب الشام آتب تتهلل  : ثم قال
   . العرب
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ثم خلفه ولده فجرى على سننه وبقيت اإلمارة في بنيه واألمير القائم منهم هو المعبر عنه في الدساتير بصاحب عقرشوش وله 
   . مكاتبة عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

وهي مقام طائفة منهم تعرف بالشهرية  -الثالث عشر بالد شعالباد إلى خفتيان وما بين ذلك من الدشت والدربند الكبير 
   . معروفون باللصوصية وهم قوم ال يبلغ عددهم ألفًا وجبالهم عاصية ودربدنهم بين جبلين شاهقين يسقيهما الزاب الكبير

اثنتان منها بالحجر والطين والوسطى مضفورة من الخشب آالحصير علوها عن   : اطروعليه ثالث قن  : قال في مسالك األبصار
وجه الماء مائة ذراع في الهواء وطولها بين الجبلين خمسون ذراعًا في عرض ذراعين تمر عليها الدواب بأحمالها والخيل 

   . برجالها

عندها وهم أهل غدر وخديعة ال يستطيع المسافر  وهي ترتفع وتنخفض يخاطر المجتاز عليها بنفسه وهم يأخذون الخفارة
   . مدافعتهم ولهم أمير يخصهم ولصاحبها مكاتبة عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

وهو مقام طائفة منهم يقال لهم  - الرابع عشر ماذآرد والرستاق ومرت وجبل جنجرين المشرف على أشنه من ذات اليمين
تكرد من العجم ولهم عدد جم يكاد يبلغ خمسة آالف ما بين أمراء وأغنياء وفقراء وأآارين وغيرهم الزرزارية ويقال إنهم ممن 

وجبلهم في غاية العلو والشهوق في الهواء شديد البرد بأعاله ثالثة أحجار طول آل حجر منها عشرة أشبار في عرض دون 
لت لطول السنين يقال إنها نصبت لمعنى اإلنذار واإلخبار الثالثة متخذة من الحجر األخضر الماتع وعلى منها آتابة قد اضمح
   . عمن أهلكه الثلج والبرد هناك في الصيف وهم يأخذون الخفارة تحته

   . وآان لهم أمير جامع لكلمتهم اسمه نجم الدين باشاك ثم توالهم من بعده ابنه جيدة ثم ابنه عبد اهللا  : قال في مسالك األبصار

وينضم إلى الزرزارية شرذمة قليلة تسمى   : مراء آخرون منهم الحسام شير الصغير وابنه باشاك وغيرهم قالوآان لهم أ  : قال
باسم قريتها بالكان نحو ثالثمائة رجل منفردين بمكان مشرف على عقبة الحان يأخذون عليها الخفارة ولصاحب ماذآرد مكاتبة 

   . وهو حنش بن إسماعيل  : التثقيفعن األبواب السلطانية بالديار المصرية ثم قال في 

ألنهم طائفة من   : وهو مقام طائفة تسمى الجولمرآية وهم قوم نسبوا إلى مكانهم ذلك فعرفوا به ويقال -الخامس عشر جولمرك 
ل في العرب من بني أمية اعتصموا بهذه الجبال عند غلبة بني العباس عليهم وأقاموا بها بين األآراد فانخرطوا في سلكهم قا

وهم اآلن في عدد آثير يزيدون على ثالثة آالف آان ملكهم في أوائل دولة التتر أسد بن مكالن ثم خلفه ابنه   : مسالك األبصار
وآان قد ظهر   : األحمر واألصفر ومنها ينقل إلى سائر األقطار قال  : عماد الدين ثم ابنه أسد الدين وببالده معدن الزرنيخين

أخفاه لئال يسمع به ملوك التتر فيطلبونه ومعقله من أمنع المعاقل على جبل مقطوع بذاته والزاب الكبير عنده معدن الزورد ف
محدق به ال محط للجيش عليه وال وصول للسهام إليه وسطحه متسع للزراعة وفي آل ضلع من أضالعه آهٌف مرتفع يأوي 

   . بعض الطريق يستدعي العبور على أوتاد مضروبة إليه من أراد االمتناع وأعاله مغمور بالثلج والصعود إليه في

ومن ال يستطيع التسلق جر بالحبال وآذلك بغال الطواحين وملكهم معتمٌد عند األآراد وهو يأخذ الخفارة من جميع الطرقات 
وهو  من تبريز إلى خوي ونقجوان وهذا هو المعبر عنه في التعريف وغيره من الدساتير في المكاتبات بصاحب جولمرك

   . يكاتب من األبواب السلطانية بالديار المصرية

وهي متاخمة ألرمية من  -السادس عشر بالد مرآوان على القرب من الجولمرآية آثيرة الثلوج واألمطار بالد زرع وضرع 
   . بالد أذربيجان وبها طائفة من األآراد تبلغ عدتهم ثالثة آالف وهم أحالف للجولمرآية

وهي بالد مجاورة لبالد الجولمرآية من جهة بالد الروم وهي بالد خصبة وبها طائفة من األآراد  - ردات السابع بالد آوا
   . ينتسبون إليها ال إلى قبيلة وعدتهم نحو ثالثة آالف ولهم أمير يخصهم

سبة إلى بلدتهم وعددهم نحو وهي بالد تلي بالد الجولمرآية وبها طائفة من األآراد يقال لهم الدينارية ن -الثامن بالد الدينار 
خمسمائة ولهم سوق وبلد وآان لهم أميران أحدهما األمير إبراهيم ابن األمير محمد آان له وجه عند الخلفاء والثاني الشهاب 

   . بن بدر الدين توفي أبوه وخلفه آبيرًا فخلفه في إمرته وآان بينهم وبين المازنجانية حروب



 

41 
 

   . عة هارونالتاسع عشر بالد العمادية وقل

وهي بالقرب من بالد الجولمرآية وبها طائفة منهم يقال لهم الهكارية يزيد عددهم على أربعة آالف مقاتل ولهم إمارة تخصهم 
وهم يأخذون الخفارة في أماآن آثيرة من بخارا إلى بلد الجزيرة وصاحب هارون يكاتب عن األبواب   : قال في مسالك األبصار

   . المصريةالسلطانية بالديار 

   . وبها طائفة منهم يقال لهم التنبكية -العشرون القمرانية وآهف داود 

   . وقليٌل ما هم لكنهم حماٌة رماٌة وطعامهم مبذول على خصاصة  : قال في مسالك األبصار

قطار بعد اجتماع واعلم أنه بعد أن ذآر في مسالك األبصار ما تقدم ذآره عقب ذلك بذآر جماعة من األآراد تفرقوا في األ
منهم التحتية وهم قوم آانوا يضاهون الحميدية آان لهم أعيان وأمراء وأآابر فهلك أمراؤهم ونسيت آبراؤهم ولم يبق منهم إال 

منهم السندية وهم أآثر شعبهم عددًا وأوفرهم مددًا آانوا   : وشعبهم آثيرة  : شرذمة قليلة تفرقت بين القبائل والشعوب ثم قال
   . ثالثين ألف مقاتل ومنهم المحمدية وآان لهم أمير ال يزيد جمعه على ستمائة رجل يبلغون

ومنهم الراسنية آانوا أوفى عدد وعدد وجمع ومدد ثم تشتت شملهم وتفرق جمعهم وعادت عدتهم في بلد الموصل ال تزيد على 
ر وال ينقص عن خمسمائة ومنهم الدنيكية وهم ألف رجل وآان لهم أمير يقال له عالء الدين آورك بن إبراهيم في بلد العق

   . متفرقون في البالد ال يزيد عددهم على ألف رجل

   . وقد ذآر في التثقيف عدة أماآن من بالد وقالع يكاتب أصحابها من األآراد سوى من إحداها برجو  : قلت

   . الثانية البلهيئة

   . الثالثة آرم ليس

   . الرابعة اندشت

   . دقيلالخامسة حر

   . السادسة سكراك

   . السابعة قبليس

   . الثامنة جرموك

   . التاسعة شنكوس

   . العاشرة بهرمان

   . الحادية عشرة حصن أران وهو حصن الملك

   . الثانية عشرة

   . الثالثة عشرة سونج الرابعة عشرة اآريسا

   . الخامسة عشرة يزارآد
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   . السادسة عشر الزاب

   . السابعة عشرة الزيتية

   . الثامنة عشرة الدربندات العرابلية

   . التاسعة عشرة قلعة الجبلين

   . العشرون سيدآان

   . الحادية والعشرون صاحب رمادان

   . الثانية والعشرون الشعبانية

   . الثالثة والعشرون نمرية

   . الرابعة والعشرون المحمدية

   . الخامسة والعشرون آزليك

   . اإلقليم الخامس بالد الديلم بفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الالم وميم في اآلخر

وهم جيٌل من األعاجم سكنوا هذه البالد فعرفت بهم وبعض الناس يزعم أنهم من العرب من بني ضبة ومنهم آان بنو بويه 
   . القائمون على خلفاء بني العباس ببغداد

وهي جبال متسعة إلى الغاية وبها غياض ومياه مشتبكة في الوجه الذي يقابل طبرستان والبحر وبين ذيل الجبل   : قال ابن حوقل
   . وبين البحر مسيرة يوم وربما نقص عن ذلك وربما زاد حتى بلغ يومين

   . وقاعدتها روذبار

 -ذال المعجمة والباء الموحدة ثم ألف وراء مهملة في اآلخر بضم الراء المهملة وسكون الواو وفتح ال  : قال في المشترك
   . وموقعها في اإلقليم الرابع

قال في األطوال حيث الطول خمس وسبعون درجة وسبع وثالثون دقيقة والعرض ست وثالثون درجة وإحدى وعشرون 
   . دقيقة

   . وبه مقام ملوآهم  : قال ابن حوقل

   . ومن بالدها آالر

   . وموقعها في اإلقليم الرابع - بكاف والم وألف وفي اآلخر راء   : قويم البلدانقال في ت

   . قال في القانون حيث الطول سبع وسبعون درجة والعرض ست وثالثون درجة

   . وهي مدينة الديلم وهي في جهة الشرق والجنوب عن الهجان من بالد آيالن  : قال المهلبي
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بكسر الجيم وسكون المثناة من تحت ثم الم  : ي المشتركاإلقليم السادس الجيل قال ف وهي اسم لصقٍع واسع مجاوٍر لبالد الديلم  - 
   . ليس فيه قرى آثيرة وليس فيه مدينة عظيمة

   . الجيل اسم لبالد متفرقة وراء طبرستان  : وقال في اللباب

ويقال أيضًا آيالن وآيل فلما عربت قيل جيالن وجيل ومنها آوشيار الحكيم الجيلي فيما ذآره ياقوت وإليها ينسب الشيخ   : قال
   . عبد القادر الجيالني وبالجملة فهما صقعان متالصقان يعسر تمييز أحدهما عن اآلخر

إن بالد آيالن في وطاة من األرض وإنه   : لواحد الجيليقال في مسالك األبصار عن الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن عبد ا
يحيط بها أربعة حدود من الشرق إقليم مازندران ومن الغرب موقان ومن الجنوب عراق العجم يفصل بينهما جبل يعرف 

   . باشناده ومن الشمال بحر القلزم يعني بحر طبرستان

غرب نحو عشرة أيام وعرضها وهو جنوب بشمال نحو ثالثة أيام وطول مجموع آيالن مما بأيدي ملوآها وهو شرق ب  : قال
تزيد وتنقص وهي شديدة األمطار آثيرة األنهار آثيرة الفواآه خال النخل والموز وقصب السكر والمشمش ويجلب إليها 

   . المحمضات من مازندران

وشة به أيضًا آما في بغداد مسقفة بالخشب ومدن آيالن غير مسورة ولملوآهم قصور علية وجميع مبانيها باآلجر مفر  : قال
وبعضها معقودة أقباًء وعيها قش مضفور وفي غالب ديارها آبار قريبة المستقى نحو ذراعين أو ثالثة أو أقل واألنهار حاآمة 

األرز  على مدنها وبها حماماٌت يجري إليها الماء من األنهار وبها المساجد والمدارس وتسمى بها الخوانق وغالب أقواتهم
يعمل منه الخبز والرقاق مع تيسر القمح والشعير عندهم والبقر والغنم عندهم بكثرة وأسعارهم متوسطة إلى الرخص وبها 

الحرير الكثير ولها حصون في نواحي مازندران وجزائر في بحر طبرستان وبها الرمان والبلوط والفواآه وفيها تحصنهم عند 
ة اإلسالمية الضيقة األآمام وتخافيف صغار على رؤوسهم ويشدون المناطق والبنود وخيلهم مغالبة العدو لهم ولباسهم األقبي

براذين وفي سروجهم المحلى بالفضة وغيره ولملوآهم زي جميل على ضيق بالدهم وقلة متحصلها ويرآب الملك بالرقبة 
ر قصور ملوآهم ميادين خضٌر في أوساطها السلطانية والحجاب والسالح دارية والجمدارية والجنائب المجرورة ويتخذ بظواه

   . قصوٌر صغار من الخشب فيها جلوسهم للخدم والمظالم

وال يزال بين ملوآهم الخلف فإذا قصدهم عدو خارجي عنهم تألفوا واجتمعوا عليه حتى إن هوالآو جهز إليهم جيشًا عدته 
   . ألمر أن قتل قطلوشاه وهلك جل من معهسبعون ألفًا صحبة نائبة قطلوشاه فلم ينل منهم قصدًا وآان آخر ا

وقد ذآر في مسالك األبصار أن بها ثمان قواعد بكل قاعدة منها ملٌك وبعضهم أآبر من بعض وموقع جميعها في اإلقليم 
   . الرابع

فاء والباء الموحدة وسكون بضم الباء الموحدة التي بين ال  : القاعدة األولى بومن قال في تقويم البلدان  : فأما الكبار فأربع قواعد
   . الواو وآسر الميم ثم نون في اآلخر

وصاحبها شافعي   : وهي قريبة من البحر وبها فيما يحاذيها معدن حديد وبها من معموالت القماش قال في مسالك األبصار  : قال
   . المذهب دون غيره من ملوك الجيل مذهب نشأ عليه ملوآها

وصاحبها يدعي النسبة إلى   : لف فارس وبالده قليلة ولكن غالب دخله التجار والحرير بها آثير قالوعسكره يزيد على أ  : قال
بيت الشرف وله اعتناء بأهل العلم والفضل ولباس الملك والجند بها نوع من لباس التتر ولباس غلمانها قريب من زي التجار 

   . رهمولهم عذبات آالصوفية قدامهم وعامة أهلها آغيرهم ممن جاو

 -بضم المثناة الفوقية وواو والم وميم وصاحب مسالك األبصار يثبت فيها ياء مثناة بين الالم والميم   : قال في تقويم البلدان
   . وهي قريبة من البحر أيضًا
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ه وأمر صاحبها قريب من صاحب ومن ولكن ال حرير في بالده وهو حنبلي المذهب وعدة عسكر  : قال في مسالك األبصار
   . نحو ألف فارس وهم أفرس إخوانهم ولهم على ملوك الجيل استظهار لما ظهر من نكايتهم في عسكر التتر

   . وزيها آزي ومن  : قال

   . بفتح الكافين وسكون السين المهملة بينهما وراء مهملة في اآلخر  : القاعدة الثالثة آسكر قال في تقويم البلدان

   . الدال المهملة وسكون الواو والم ألف وباء موحدة في اآلخربضم  -وقد ذآر أنها دوالب 

   . وعن السمعاني فتح الدال وأنه أفصح وأنها من حدود الديلم  : قال

   . وذآر في اللباب أنها قرية من أعمال الري

جيل وبالده أوسع وأرضه وصاحبها له صولٌة في ملوك تولم وجيشه أآثر عددًا من غيره من ملوك ال  : قال في مسالك األبصار
   . أخصب وأآثر حبًا وفاآهًة وأغنامًا وأبقارًا مما حولها وهي آثيرة السمك والطير

   . ومنها الشيخ العارف السيد عبد القادر الكيالني قدس اهللا روحه

وهي   : ثم ألف بعدها نون ثم قالبفتح الالم وبعدها ألف وهاء وجيم مفتوحتان   : قال في تقويم البلدان  : وأما الصغار فأربع أيضًا
   . من الديلم أو آيالن

   . قال في األطوال حيث الطول أربع وسبعون درجة والعرض ست وثالثون درجة وخمس عشرة دقيقة

   . ومنها يجلب الحرير المشهور إلى البالد  : قال في تقويم البلدان

   . ن بخالف غيرهما من سائر بالد الجيلوهي في حال الحرير آما في بوم  : قال في مسالك األبصار

   . القاعدة الثانية سخام

   . القاعدة الثالثة مرست

   . القاعدة الرابعة تنفس

   . منها آوتم  : ولها عدة مدن غير القواعد

إلقليم الرابع من وموقعها في ا -بضم الكاف وواو ساآنة ثم تاء مثناة فوقية مضمومة ثم ميم في اآلخر   : قال في تقويم البلدان
   . األقاليم السبعة

   . قال في القانون حيث الطول ست وسبعون درجة والعرض ست وثالثون درجة

   . قال من رآها إنها مدينة لها بساتين وهي ناقلة عن البحر مسيرة يوم  : قال في تقويم البلدان

   . وهي مدينة آبيرة للجيل  : قال المهلبي

   . ومنها سالوس
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المشهور بالسين المهملة وألف والم مضمومة وواو ساآنة ثم سين ثانية وموقعها في اإلقليم الرابع من   : قال في تقويم البلدان
   . األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ست وسبعون درجة

   . والعرض سبع وثالثون درجة

   . بة المسلكوهي على البحر ولها منعٌة وهي صع  : قال ابن حوقل

   . وهي آخر حد طبرستان من جهة الغرب  : قال المهلبي

اإلقليم السابع طبرستان بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة فوق وألف 
   . ثم نون

وإنما سميت طبرستان ألن طبر بالفارسية الفأس وهي   : ن قالوهي في جهة الشرق عن بالد الديلم وآيال  : قال في تقويم البلدان
من آثرة اشتباك أشجارها ال يسلك فيها الجيش إال بعد أن تقطع األشجار بالطبر من بين أيديهم واستان بالفارسية الناحية 

   . فسميت طبرستان أي ناحية الطبر

المنيعة المحيطة بها من آل جانب وفي وسط الجبال األراضي وهي في غاية المنعة والحصانة بالجبال   : قال في العزيزي
   . السهلة وفيها من آثرة المياه والغياض ما ال يساويها فيه بلد آخر وهي عن قزوين في الشرق بانحراف إلى الشمال

   . وهي بالد آثيرة المياه واألشجار والغالب عليها الغياض وأبنيتها بالخشب والقصب  : قال ابن حوقل

   . وهي بالد آثيرة األمطار

   . ويرتفع منها حرير يعم اآلفاق

   . وغالب خبزهم األرز

   . وليس بجميع طبرستان نهٌر تجري فيه السفن إال أن البحر قريب منهم على أقل من يوم  : قال

   . والنسبة إليها طبري  : قال ابن خلكان

   . وقاعدتها آمل

وهي مدينة من طبرستان واقعٌة في اإلقليم  -بعدها ألف ثم ميم مضمومة والم في اآلخر  بهمزة مفتوحة  : قال في المشترك
   . الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول سبع وسبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض ست وثالثون درجة وخمس وثالثون دقيقة

   . قزوين مشتبكٌة بالعمارة ال يعلم على قدرها أعمر منها في تلك النواحي وهي قصبة طبرستان وهي أآبر من  : قال في القانون

   . وهي على بحر الديلم  : قال أحمد الكاتب

   . هي أآبر مدينة بطبرستان  : وقال في المشترك
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   . ومنها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري اإلمام الكبير المشهور

   . منها رويان  : ولها عدة مدن

وهي مدينة من طبرستانواقعة في  -بضم الراء المهملة وسكون الواو ثم ياء مثناة من تحت وألف ونون   : ي المشتركقال ف
   . اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

قال في رسم المعمور حيث الطول ست وسبعون درجة وخمس وثالثون دقيقة والعرض ست وثالثون درجة وخمس عشرة 
   . دقيقة

وخرج منا جماعة آثيرة من   : وهي مدينة آبيرة في جبال طبرستان ولها آورة عظيمة وعمل قال في اللباب  : قال في المشترك
   . العلماء

   . ومنها مامطير

   . بفتح الميمين وآسر الطاء المهملة وسكون المثناة من تحت وراء مهملة في اآلخر  : قال في اللباب

   . بلدة من عمل آمل خرج منها جماعٌة من العلماءوهي   : قال في اللباب

   . ومنها دهستان

   . بكسر الدال المهملة والهاء وسكون السين المهملة وفتح المثناة من فوق ثم ألف ونون  : قال في اللباب

   . م السبعةوموقعها في اإلقليم الخامس من األقالي - وهي مدينة من طبرستان وقيل هي من خراسان   : قال ابن حوقل

   . قال في القانون حيث الطول إحدى وثمانون درجة وعشر دقائق والعرض ثمان وثالثون درجة وعشرون دقيقة

وهي مدينة مشهورة عند مازندران بناها عبد اهللا بن طاهر ومعناها بالفارسية موضع القرى وهي آخر   : قال في تقويم البلدان
   . حد طبرستان بين جرجان وخوارزم

اإلقليم الثامن مازندران بفتح الميم وبعدها ألف وفتح الزاي المعجمة وسكون النون وفتح الدال والراء المهملتين وألف ثم نون 
   . وهو إلقليم على القرب من طبرستان وقاعدتها جرجان

   . بضم الجيم وسكون الراء المهملة وجيم ثانية وألف وفي آخرها نون  : قال في اللباب

   . والعجم تسميها آرآان بضم الكاف وسكون الراء المهملة  : المشتركقال في 

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ثمانون درجة والعرض ست وثالثون درجة وخمسون دقيقة

   . ها في جهة الشرق وطبرستان منها في جهة الغربوهي مدينة جليلة بين خراسان وبين طبرستان فخوارزم من  : قال المهلبي

وهي بلدة آثيرة األمطار متصلة الشتاء وفي وسطها نهر يجري وهي قريبة من بحر الخزر والجبال محتفٌة بها فهي   : قال
   . وبها من خشب الخلنج ما ليس في بلد آخر مثله  : سهلية جبلية يجتمع فيها فواآه الغور والنجد قال
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   . منها سارية  : ولها مدن أخرى

   . بفتح السين المهملة وألف وراء مهملة ومثناة من تحتها وهاء  : قال في اللباب

   . وهي مدينة من مازندران  : قال في اللباب

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -من طبرستان   : قال ابن سعيد

   . ما نحو ثمانين ميًالوفي شرقيها خوار الري وبينه

   . ومنها أستراباذ

   . بفتح الهمزة  : قال في المشترك

بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وآسر المثناة من فوق وفتح الراء المهملة وبالباء الموحدة بين ألفين وفي   : وقال في اللباب
   . آخرها ذال معجمة

   . خرى بين التاء والراءوقد يلحقون فيها ألفًا أ  : قال في اللباب

   . أستر اسم رجل وأباذ اسم عمارة فكأنه قال عمارة أستر  : قال في المشترك

   . وهي مدينة من مازندران

   . وقيل من خراسان

   . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . قال في القانون حيث الطول تسع وسبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة وخمس دقائق

   . وهي على حد طبرستان وبينها وبين آمل قصبة طبرستان تسعة وثالثون فرسخًا  : قال في العزيزي

   . ومنها آبسكون

وهي بلدة على  -سكون السين المهملة وضم الكاف وفي آخرها نون بفتح األلف الممدودة وضم الباء الموحدة و  : قال في اللباب
   . ساحل بحر الخزر واقعٌة في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول تسع وسبعون درجة وخمس وأربعين دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة وعشر دقائق

   . وهي فرضة جرجان  : قال في القانون

وإليها ينسب بحر آبسكون ومنها يرآب إلى الخزر وإلى باب األبواب والجيل والديلم وغير ذلك اإلقليم التاسع   : قال ابن حوقل
   . بضم القاف وسكون الواو وفتح الميم وفي آخرها سين مهملة  : قومس قال في اللباب

   . ويقال لها بالفارسية آومس بإبدال القاف آافًا  : قال

   . وهي من بسطام إلى سمنان وهما من قومس بين خراسان وبين الجبال أولها من ناحية الغرب سمنان  : قال
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   . وقومس بلٌد واسع جليل القدر  : قال أحمد الكاتب

بكسـر السيـن   : وقاعدتهـا سمنان قال فـي المشتـرك -قومـس موضـع آبيـر فيـه بلـاد آثيـرة وقـرًى   : وقال في المشترك
   . لمهملـة وسكـون الميـم ونونيـن بينهمـا ألـفا

   . وقـال فـي القانـون حيـث الطول تسـع وسبعـون درجـة وخمـس عشـرة دقيقـة والعـرض ست وثالثون درجة

   . قال في المشترك وهو بلد مشهور بين الري والدامغان

   . منهـا الدمغـان  : وبها مدن أيضًا

   . وموقعها فـي اإلقليـم الرابـع - ح الـدال المهملـة وألـف وفتـح الميـم والغيـن المعجمة وألف ثانية ثم نون بفتـ  : قـال فـي اللبـاب

   . قـال فـي القانـون حيـث الطـول تسـع وسبعـون درجـة وثالثـون دقيقـة والعرض ست وثالثون درجة وعشرون دقيقة

   . ومنها بسطام

وموقعها في اإلقليـم الرابـع  -ـاء الموحـدة وسكـون السيـن وفتـح الطـاء المهملتيـن وفـي اآلخـر ميم بفتـح الب  : قـال فـي اللبـاب
   . مـن األقاليـم السبعـة

   . وهـي بلـدة مشهـورة  : قـال فـي اللبـاب

   . زاهدولها البساتين الكثيرة وهي آثيرة الفواآه وإليها ينسب أبو يزيد البسطامي ال  : قـال ابـن حوقل

وهي  -بضـم الخـاء المعجمـة وفتـح الـراء المهملـة وألف ثم سين مهملة وألف ونون   : اإلقليم العاشر خراسان قـال فـي اللبـاب
   . بالد آثيرة

وأهل العراق يقولون إنها من الري إلى مطلع الشمس وبعضهم يقول من حلوان إلـى مطلـع الشمـس ومعنـى خـر اسـٌم   : قال
   . مـس واسـان موضـع الشـيء ومكانه وقيل معنى خراسـان آـل بالرفاهيـةللش

ويحيط بها من جهة الغرب المفازة التي بين بالد الجيل وجرجان ومن جهة الجنوب مفازة فاصلة بينها   : قـال في تقويم البلدان
بلـاد مـا وراء النهـر وشـيٌء مـن وبين فارس وقومس ومن الشرق نواحي سجستـان وبلـاد الهنـد ومـن جهـة الشمـال 

   . ترآستـان

   . وخراسان تشتمل على عدة آور آل آورٍة منها نحو إقليم  : قال

   . ومن آورها المشهورة جوين بضم الجيم وفتح الواو وسكون المثناة من تحت ونون في اآلخر

   . وفتح المثناة فوق وألف ثـم نـون وقوهستـان بضـم القـاف وسكـون الواو وفتح الهاء وسكون السين المهملة

   . وبغشـور بفتـح البـاء الموحـدة والغيـن المعجمـة الساآنـة ثـم شيـن معجمـة وواو وراء مهملـة فـي اآلخر

   . ومـرو بفتـح الميـم وسكون الراء المهملة وواو في اآلخر

   . وطوس بضم الطاء المهملة وسكون الواو وسيـن مهملـة فـي اآلخـر
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   . وبيهـق بفتـح البـاء الموحـدة وسكـون اليـاء المثنـاة التحتيـة وفتح الهاء وقاف فـي اآلخر

على يديه  وباخرز بفتح الباء الموحدة ثم ألف وخاء معجمة وراء مهملة ساآنة وزاي معجمة وإليها ينسب الباخرزي الذي أسلم
   . برآة

   . وقاعدتها فيما ذآره المؤيد صاحب حماة في تاريخه نيسابور

بفتح النون وسكون المثناة من تحتها وفتح السين المهملة وسكون األلف وضم الباء الموحدة وبعدها واو وراء   : قال في اللباب
   . مهملة

يصلح أن يكون هاهنـا مدينـٌة وآانـت قصبـًا فأمـر بقطـع   : ها قالوسميت نيسابور ألن سابور الملك لما رآ  : قال في اللباب
   . القصـب وأن تبنـى مدينـة فقيـل نيسابـور والنـي هـو القصب

   . والعجم تسميها نشاور  : قال ابن سعيد

 -وراء مهملة في اآلخر  واسمها اآلن نشاور يعنـي بفتـح النـون والشيـن المعجمة وألف وفتح الواو  : قال في تقويم البلدان
   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ثمانون درجة والعرض ست وثالثون درجة وعشرون دقيقة

وهي مدينة مشهورة في أرض سهلة وهي مفترشة البناء مقدار فرسخ في فرسخ وبها قني ماء وهي صحيحة   : قال ابن حوقل
   . هواءال

   . وهي أحسـن مـدن خراسـان وأجمعهـا للخيـر  : قال في اللباب

   . وبينهـا وبيـن آـل من مرو ومن هراة ومن جرجان ومن الدامغان عشر مراحل  : قـال أحمـد بـن يعقـوب الكاتـب

   . منهـا الطابـران  : وبها مدن عديدة

   . باء الموحدة والراء المهملة وبعد األلف نونبفتـح الطـاء المهملـة وال  : قـال فـي اللبـاب

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعـة - وهي قصبة طوس من آور خراسان   : قال في القانون

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول ثمانـون درجـة وثالثـون دقيقـة والعـرض خمـس وثالثون درجة وعشرون دقيقة

   . وهي من أجل مدن خراسان  : زيزيقال في الع

   . ومنهـا نوقان

وهي مدينة من أعمال طوس من خراسان وموقعها في  -بفتح النون وسكون الواو وفتح القاف وبعد األلف نون   : قال في اللباب
   . اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . وأربعون دقيقة والعرض ثمان وثالثون درجة قال في األطـوال حيـث الطـول اثنتـان وثمانـون درجـة وخمس

وهي من أجل مدن خراسان وأعمرها وبظاهرها قبر الغمام علي بن موسى بن جعفر الصادق وقبر هارون   : قال المهلبي
   . الرشيد الخليفة العباسي وبها معدن الفيروزج والدهنج
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   . سومنها إسراين

وهي  -ين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة وآسـر المثنـاة التحتية ونون في اآلخر بكسر األلف وسكون الس  : قال في اللباب
   . موقعها في اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة - بلدة بنواحي نيسابور من خراسان 

   . قال في األطوال حيث الطول إحدى وسبعون درجة والعرض ثلـاث وثالثـون درجـة

   . وتسمى المهرجان أيضًا بكسر الميم وسكون الهاء وفتـح الـراء المهملـة والجيم وألف ونون في اآلخر  : دانقال في تقويم البل

ألن المهرجان أطيب أوقات الفصول شبهها بذلك لخضرتها   : يقال إن آسرى سماها بذلك تشبيهًا بالمهرجان أحد أعياد الفرس
   . سفرايني الغمام الكبير المشهورونضارتها وإليها ينسب األستاذ أبو إسحاق اإل

   . ومنها خسروجرد

 -بضم الخاء المعجمة وسكون السين وفتح الراء المهملتين وسكـون الـواو وآسـر الجيـم ثـم راء ودال مهملتـان   : قال في اللباب
   . وموقعهـا فـي اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول إحـدى وثمانـون درجـة وخمـس دقائـق والعـرض ست وثالثون درجة

   . وهي قصبة ناحية بيهق من خراسان  : قال في المشترك

   . آانت قصبتها ثم صارت القصبة سبروار  : وقال في اللباب

   . ومنها نس

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -وألف مقصورة  بفتح النون والسين المهملة  : قال في المشترك

   . قال ابن سعيد حيث الطول اثنتان وثمانون درجة والعرض تسع وثالثون درجة

   . وهـي مدينـة مـن خراسـان بيـن أبيـورد وسرخـس  : قال في المشتـرك

   . لنسائي صاحب السننوهي مدينة حصينة ومنها اإلمام أحمد ا  : قـال ابـن حوقـل

   . ومنهـا أزاذوار

   . بالهمـزة والـزاي المعجمـة ثـم ألـف وذال معجمة وواو مفتوحتين وألف وراء مهملـة فـي اآلخـر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهـي قصبـة جويـن مـن خراسـان

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة

ـي األطوال حيث الطول ثمانون درجة وخمس وأربعون دقيقة والعرض ست وثالثون درجة وثالثون دقيقة ومنها إمام قـال ف
   . الحرمين اإلمام الشافعي المشهور

   . ومنهـا قايـن
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   . بفتـح القـاف وبعـد األلـف ياء مثناة تحتية مكسورة ثم نون  : قـال فـي اللبـاب

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

قال في القانون حيث الطول أربع وثمانون درجة وخمس وثالثـون دقيقـة والعـرض ثلـاث وثالثـون درجـة وخمـس وثالثـون 
   . دقيقـة

   . وهي قصبة قوهستان من خراسان على مفازة  : قـال ابـن حوقل

   . وماؤها من القنـي ومنهـا سرخـسوهي مثل سرخس في الكبر   : قال

وموقعهـا فـي اإلقليـم الرابـع  -بفتـح السيـن والـراء المهملتيـن ثـم خـاء معجمـة ساآنة وسين مهملـة   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . مـن األقاليـم السبعـة

   . رجـة وأربعون دقيقةقـال فـي القانـون حيـث الطـول خمس وثمانون درجـة والعـرض سـت وثالثـون د

وهي مدينة بين نيسابور وبين مرو في أرض سهلة وليس لها ماء جار إال نهر يجري في بعض السنة وهي   : قال ابن حوقل
   . فضلة مياه هراة والغالب على نواحيها المراعي ومعظم مال أهلهـا الجمـال وماؤهـم مـن اآلبـار وأرحيتهـم على الدواب

   . والرمال محتفٌة بها  : قال المهلبي

   . ومنهـا بوشنـج

   . بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وسكون النـون وجيـم فـي اآلخـر  : قـال فـي اللبـاب

   . ويقـال لهـا أيضـًا فوشنج بالفاء بدل الباء  : قـال فـي اللبـاب

   . بالكاف بدل الجيم ويقال لها أيضًا بوشنك  : قال في تقويم البلدان

وهي مدينة على نحو النصف من هراة في مستٍو من األرض ولها مياه وأشجار آثيرة وماؤها من نهر بهراة   : قال ابن حوقل
   . وهو يجري من هراة إلى بوشنج إلى سرخس

   . ومنها هـراة

   . بفتـح الهـاء والـراء المهملـة ثـم ألـف وهـاء فـي اآلخـر  : قـال فـي اللبـاب

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة -وال يسمع عجمي إال هـرى   : قـال فـي التعريـف

   . خمـس وثالثـون درجةقـال فـي األطـوال حيـث الطـول خمـس وثمانـون درجـة وثالثـون دقيقـة والعـرض 

وهي من خراسان ولها أعمال وداخلها ميـاه جاريـة والجبـل منهـا علـى نحـو فرسخيـن ومنـه تعمـل حجارة   : قال ابن حوقل
   . األرحية وغيرها وليس سبه محتطب وال مرعًى وعلى رأسه بيت نار آـان للفـرس وخـارج هـراة المياه والبساتين

   . وآانت مدينة عظيمًة فخر بها التتر  : قال في المشترك

   . وآـان فتحهـا فـي خالفـة أميـر المؤمنيـن عثمـان رضـي اللـه عنـه  : قال في اللبـاب
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   . والنسبـة إليها هروي  : قـال

طانية بالديار ومن الناس من يعد هراة مفردة بذاتها عن خراسان وصاحبها يكاتب عن األبواب السل  : قـال فـي مسالـك األبصار
   . المصرية

   . ومنهـا مـرو الـروذ

   . بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفي اآلخر واو  : قال في المشترك

   . وقال في اللباب بفتح الواو وألف والم وضم الراء الثانية وسكون الواو وذال معجمة والوذ بالعجمية النهر ومعناه مرو النهر

   . الرابع من األقاليم السبعة وموقعهـا فـي اإلقليـم

   . قال في القانون حيث الطول سبع وثمانون درجة وأربعون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة وثالثون دقيقة

وهي أآبر من بوشنج ولها نهر آبير وعليه البساتين وهي طيبة التربة والهواء والجبـل عنهـا فـي جهـة الغـرب   : قال ابن حوقل
   . ـة فراسـخعلـى ثالث

   . وهي من أشهر مدن خراسان والنسبة غليها مروروذي ومووذي أيضًا  : قـال فـي اللبـاب

   . ومنها مرو الشاهجان

بفتح الميم وسكون الراء المهملة وواو في اآلخر وهو مضـاف إلـى الشاهجـان بفتـح الشيـن وألـف بعدهـا   : قال في المشترك
نهـاء ثـم جيـم وألـف ونو    . وموقعها في اإلقليم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة - 

   . ومـرو الشاهجان معناه روح الملك  : قـال فـي المشتـرك

   . قال في األطوال حيـث الطـول سبـع وثمانـون درجـة والعرض سبع وثالثون درجة وأربعون دقيقة

   . أحد ملوك الفرس  : رثوهي مدينة قديمة يقال إنها من بناء طهمو  : قال ابن حوقل

   . ويقـال إنهـا مـن بنـاء ذي القرنيـن  : قال في مسالك األبصار

وهي في أرض مستويٍة بعيدة عن الجبال ال يرى منها الجبل وأرضها آثيرة الرمل وفيها سبوخة ويجري على بابها نهٌر   : قال
ة أنهار أخر وبها الفواآه الحسنة تقدد وتحمل إلى البالد وبها يدخل منه الماء إلى حياض المدينة ومنه شرب أهلها ولها ثالث

الزبيب الذي ال نظير له ولها من النظافة وحسن الترتيب وتقسيم األبنية والغروس على األنهار وتمييز آـل سـوٍق عـن غيـره 
   . مـا ليـس لغيرهـا مـن البالد

   . والنسبة إليها مروزي  : قال في المشترك

وبها آان مقام المأمون لما آان بخراسان وبها قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس ومنها ظهرت دولة بني   : ويم البلدانقال في تق
   . العباس وبها صبغ أول سواد لبسته المسودة ومنها يرتفع الحرير الكثير والقطن

   . يومًا وبينها وبين آل من نيسابور وهراة وبلخ وبخارا مسيرة اثني عشر  : قال في المشترك

   . ومنها الطالقان
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   . بفتح الطاء المهملة والالم والقاف ثم ألف ونون  : قال في المشترك

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - بتسكين الالم   : وقال في اللباب

   . قال في األطوال حيث الطـول ثمان وثمانون درجة والعرض ست وثالثون درجة وثالثون دقيقة

وهي مدينـة نحـو مـرو الـروذ فـي الكبـر ولها مياه جارية وبساتين قليلة وهي في جبل ولها رستاق في الجبل   : قال ابن حوقل
   . وهي غير الطالقان المقدم ذآرها في عراق العجم

   . لخومنها ب

   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -بفتح الباء الموحدة وسكون الالم وفي آخرها خـاء معجمـة   : قال في اللباب

   . قال في األطوال والقانون حيث الطول إحدى وتسعون درجة والعرض ست وثالثون درجة وإحدى وأربعون دقيقة

مستـٍو مـن الـأرض بينهـا وبيـن أقـرب جبـل إليها أربعة فراسخ والمدينة نصف فرسخ في  وهي مدينـة فـي  : قال ابن حوقل
مثلـه ولهـا نهـر يسمى الدهاش يجري في ربضها وهو نهر يدير عشر أرحية والبساتين تحتف بها من جميع جهاتها وبها 

   . األترج وقصب السكر وتقع في نواحيها الثلوج

ألحنـف بـن قيـس التميمـي فـي خالفـة عثمـان رضـي اهللا عنه وخرج منها ما ال يحصى من األئمة فتحها ا  : قال في اللباب
   . والعلماء والصلحاء

   . ومنهـا شهرستـان

بفتـح الشيـن المعجمـة وسكـون الهـاء وفتح الراء وسكون السين المهملتين وفتح التاء المثناة من فوق وبعد   : قـال فـي اللبـاب
   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة - نون األلف 

   . قال في األطوال والقانون حيث الطول إحدى وتسعون درجة والعرض ست وثالثون درجة وإحدى وأربعون دقيقة

   . شهر بلغة الفرس المدينة واستان الناحية فمعنـى اسمهـا مدينـة الناحيـة  : قال في المشترك

   . ينة مشهورة بين نيسابور وخوارزم في آخر حدود خراسان وأول حدود رمال خوارزموهي مد  : قال

اإلقليم الحادي عشر زابلستان بفتح الزاي المعجمة ثم ألف بعدها باء موحدة والم مضمومتان وسين مهملة ساآنة وتاء مثناة 
   . اليـم السبعـةوموقعهـا فـي اإلقليـم الرابـع مـن األق - فـوق مفتوحـة ثـم ألـف ونـون

   . قـال فـي القانـون حيـث الطـول اثنتـان وتسعـون درجـة وخمسـون دقيقـة والعـرض أربـع وثالثون درجة وخمس عشرة دقيقة

وهـي مدينـة لهـا بلـاد وأعمال وهي عن بلخ على عشر مراحل وعندها نهر آبير يجـري وليس لها بساتين   : قـال ابـن حوقـل
   . جبل والفواآه تأتيها مجلوبة بل مدينة على

   . وبها قلعة حصينة  : قال في اللباب

   . منهـا غزنـة  : ولها مدن غيرها

   . وموقعها في آخر اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة -بفتـح الغيـن وسكـون الـزاي المعجمتيـن وفتـح النون   : قـال فـي اللبـاب
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   . الطول أربع وتسعون درجة وعشرون دقيقة والعرض ثالثون درجة وخمس وثالثون دقيقةقال في األطوال والقانون حيث 

   . هي من عمل الباميـان وقـد تقـدم أن الباميـان مـن زابلستـان  : قال ابن حوقل

   . هـي مـن أول بلـاد الهند  : وقـال فـي اللبـاب

   . الهند وهي آالحد بينهما هي في طرف خراسان وأول بالد  : وقال في مزيل االرتياب

   . وهي فرضة الهند وموطن التجار ولها دربند مشهور  : قال ابن حوقل

   . ومنها بنجهير

 - بفتح الباء الموحدة وسكون النون وفتح الجيم وآسر الهاء وسكون المثناة تحت وراء مهملة في اآلخـر   : قال في اللباب
   . ألقاليـم السبعـةوموقعهـا فـي اإلقليـم الرابـع مـن ا

   . قـال فـي القانون حيث الطول أربع وتسعون درجة وعشرون دقيقة والعرض خمس وثالثون درجة

   . وهي مدينة من أعمال الباميان على جبل والغالب على أهلها العيث والفساد  : قال ابـن حوقـل

وبها جبل الفضة والدراهم بها آثيرة ال يشترون ولو باقة بقٍل بأقل من درهم وقد جعلـوا السـوق آهيئـة الغربـال   : قال في اللباب
   . لكثـرة الحفـر

نهم وإنمـا يتبعـون عروقًا يجدونها تفضي إلى الفضة فإذا وجـدوا عرقـًا حفروا أبدًا إلى أن يصيروا إلى الفضة والرجل م  : قـال
ينفق األموال الكثيرة في الحفر وربمـا خـرج لـه مـن الفضـة مـا يستغني به هو وعقبه وربما خاب عمله لقلة المال وغير ذلك 

وربما وقف رجل على العرق ووقف آخر عليه في موضع آخر فيأخذان جميعًا في الحفر والعادة عندهم أن من سبق فاعترض 
   . على صاحبه فقد استحق

   . بضم الغين المعجمة وسكون الواو وراء مهملة في اآلخر  : اللبـاب قـال فـي

وهي بالد في الجبال بخراسان قريبٌة من هراة وهي مملكـة آبيـرة وغالبهـا جبـال عامـرة ذات عيـون وبساتيـن وأنهار   : قال
   . ان والحد الرابع لها قبلي سجستانوهي بالد حصينة منيعة وتحيط بها خراسان مـن ثلـاث جهـات ولذلـك حسبـت مـن خراس

   . وقاعدتهـا فيمـا قالـه فـي تقويم البلدان بيروزآوه

بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وضم الراء المهملة وواو ثم زاي معجمة وضم الكاف وواو وهاء   : قال في المشترك
   . وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة -

   . معنى بيروزآوه الجبل األزرق وهي قلعة حصينة دار مملكة جبال الغور  : ال في المشتركق

   . وبها آان مستقرًا بنو ساثحان ملوك الغور  : قال

وبالد الغور وغزنة وما واالها وإن عدها في مسالك األبصار من مملكة التورانيين فإنها ليست من أصل مملكة توران   : قلت
ملوآها عليها من مملكة إيران فلذلك أثبتها في مملكة إيران وما غلب عليه بنو هوالآو من مملكة الروم وهو قونية  وإنما تغلب

   . وما معها ليس من مملكة إيران بل هو مملكة مستقلة بذاتها آما سيأتي ولذلك لم أثبتها في مملكة إيران واهللا أعلم
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األول الفرات وما   : أن بهذه المملكة عدة أنهار والمشهور منها ثالثة عشر نهرًاالجملة االولى في األنهار المشهورة واعلم 
   . يصب فيها ويخرج منها

فأما نهر الفرات فأوله من شمالي مدينة أرزن الروم وشرقيها وأرزن هذه آخر حد بالد الروم من جهة الشرق ثم يأخذ إلى 
اوز قلعة الروم ويمر مع جانبها من شماليها وشرقيها ثم يسير إلى البيـرة قرب ملطية ثم إلى شمشـاط ثـم يأخـذ مشرقـًا ويتجـ

ويمـر مـن جنوبيها ثم يمر مشرقًا حتى يتجاوز بالس وقلعة جعبر ويتجاوزها إلى الرقة ثم يمـر مشرقـًا ويتجـاوز الرحبـة مـن 
   . شمالهـا ويسيـر إلـى عانة ثم إلى هيت ثم يسير إلى الكوفة

   . هـر آوثـى بستـة فراسـخ انقسـم نصفيـن ومـر الجنوبـي منهمـا إلى الكوفة ويجاوزها ويصب في البطائحفإذا جـاوز ن

ويمر القسم اآلخر وهو أعظمهما ويعرف بنهر سورا زيمـر بـإزاء قصـر ابـن هبيـرة ويتجاوزها إلى مدينة بابل القديمة 
   . ويتفرع منه عدة أنهر ويمر عموده إلى النيل ويسمى من بعد النيل نهر الصراة ثم يتجاوز النيل ويصب في دجلة

   . مشـاط ونهـر البليـخ ونهر الخابور ونهر الهرماس وغيرهاوأمـا األنهـار التـي تصـب فيـه فمنهـا نهـر ش

   . وأما األنهار التـي تخـرج مـن الفـرات فمنهـا نهـر عيسـى ونهـر صرصـر ونهـر الملـك ونهـر آوثـى وغير ذلك

   . الجيمبكسر الدال المهملة وسكون   : فأما دجلة فقال في المشترك  . الثاني دجلة وما يصب إليها ويخرج منها

وهي نهر عظيم مشهور مخرجه من بالد الروم ثم يمر على آمد وحصن آيفـا وجزيرة ابن عمر والموصل وتكريت   : قال
   . وبغداد وواسط والبصرة ثم يصب في بحر فارس

   . أن رأس دجلة شمالي ميافارقين من تحت حصٍن يعرف بحصن ذي القرنين  : وذآر في العزيزي

ال والغـرب إلـى جهـة الجنـوب والشـرق ثم يشرق ويرجع إلى جهة الشمال ثم يغرب بميلـة إلـى الجنـوب ويجـري مـن الشمـ
إلـى مدينـة آمـد ثـم يأخـذ جنوبـًا إلـى جزيرة ابن عمر ثم يأخذ شرقًا وجنوبًا إلى مدينـة بلـد ثـم يشـرق إلـى الموصـل ثـم يسيـر 

إلى سر من رأى ثـم يأخـذ جنوبـًا علـى عكبـرى ثـم يأخـذ مشرقًا إلى البردان ثم يأخذ  مشرقـًا إلى تكريت ثم يأخذ مشرقًا نصبًا
جنوبًا بميلة إلى الشرق إلـى بغـداد ثـم يسيـر جنوبـًا إلـى آلـواذا ويأخـذ إلـى المدائـن ويتجـاوز إلـى دير العاقول ثم يسير 

لصلح ثم يسير مغربًا إلى واسط ثم يشرق إلى بطائـح واسط ثم يخرج من مشرقًا إلى النعمانية ثم يسير جنوبًا ومشرقًا إلى فم ا
   . البطائح ويسير بين الشرق والجنوب حتى يتجاوز البصرة ويمر على فوهة األبلة ثم يسير إلى عبادان ويصب في بحر فارس

علـى وهـو األآبر ونهر الزاب األصغر فمنهـا نهـر أرزن ونهـر الثرثـار ونهـر الفـرات األ  : وأما األنهار التي تصب في دجلة
   . وغيرها

وأما األنهار التي تخرج من دجلة فعدة أنهار من أشهرها نهر األبلة ونهر معقل المقدم ذآرهما في الكالم على منتزهات هذه 
   . المملكة

   . الثالـث دجلـة األهـواز

ٍم وهو قرب دجلة بغداد في المقدار وعليه مزارع عظيمة وهـو نهـر ينبعث من األهواز ويمر في جهة الغرب إلى عسكر مكر
   . من قصب السكر وغيره

   . الرابع نهر شيرين

   . وهو نهر يخرج من جبل دينار من ناحية بازرع ويخترق بالد فارس ويقع في بحر فارس عند جنابة من بالد فارس
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   . الخامس نهر المسرقان

ناحية تستر ويمر على عسكر مكرم ويسقي بجميع مائه النخل والزرع وقصب  وهو نهر عظيم في بلد خوزستان يجري من
   . السكر وال يضيع شيء من مائه

   . السادس نهر تستر

   . وهو نهر يخرج من وراء عسكر مكرم ويمر على األهواز ثم ينتهي إلى نهر السدرة إلى حصن مهدي ويصب في بحر فارس

   . السابع نهر طاب

ومخرجه من جبال أصفهان من قرب المرج وينضم إليه نهر آخر ويسير حتى يمر على باب أرجان ويقع في بحر فارس عند 
   . شينير

   . الثامن نهر سكان

وهو نهر يخرج من رستاق الرونجان من قرية تدعى سارآري ويسقي شيئًا آثيرًا من آور فارس ثم يصب في بحر فارس 
   . س على غيرهوعليه من العمارة ما لي

   . التاسع نهر زندورذ بفتح الزاي المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة والواو ثم راء مهملة ساآنة وذال معجمة في اآلخر

   . وهو نهر آبير على باب أصفهان

الرخج ثم يعطف وهو أعظم أنهار سجستان ويخرج من ظهر الغور ويمر على حدود   : العاشر نهر الهندمند قال ابن حوقل
ويمر على بست حتى يصير على مرحلة من سجستان ثم يصب في بحيرة زره وإذا تجاوز بست يتشعب منه أنهار آثيرة 

   . وعلى باب مدينة بست على هذا النهر جسٌر من السفن آما في دجلة

   . الحـادي عشـر نهر الرس

ع نهر الكر اآلتـي ذآـره بالقـرب مـن بحـر الخـزر فيصيـران وهو نهر يخرج من جبال قاليقال ويمر إلى ورثان ثم يلتقي م
   . نهرًا واحدًا ويصبان في بحر الخزر المذآور

قال في تقويـم البلـدان :  وخلـف نهـر الرس فيما يقال ثلثمائة وستون مدينة خراب يقال إنها المراد في القرآن بقوله تعالى  "  
   .  "وأصحاب الرس  

   . الثانـي عشـر نهـر الكر

   . وهو نهر فاصل بين أران وأذربيجان آالحد بينهما وأوله عند جبل باب األبواب ويخترق بالد أران ويصب في بحر الخزر

   . وذآر ابن حوقل أن نهر الكر يمر على ثالثة فراسخ من بردعة

   . وبفارس أيضًا نهر يقال له نهر الكر إال أنه دون هذا في القدر والشهرة

الثالث نهر جرجان ومخرجه من جبل جرجان ويسير غربًا بجنوب إلى آبسكون ثم يفترق من الجملة الثانية في الطرق 
لمضافة إلى الديار المصرية من الموصلة إلى قواعد هذه المملكة وذآرشيء من المسافات بين بالدها واعلم أن آخر المملكة ا

   . جهة الشرق مملكة حلب
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   . فتعين االبتداء منهـا

ونحـن نـورد ذلـك علـى مـا يقتضيـه آلـام عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن خرداذبـة في آتابه المسالك والممالك مقتصرًا على 
   . ذآر مشاهير البالد

منبج ومن منبج إلى الرستن ومن الرستن إلى الرقة إلى رأس عين سبعة عشر  الطريـق مـن حلـب إلى الموصل من حلب إلى
فرسخًا ومن رأس عين إلى آفرتوثا سبعة فراسخ ومن آفرتوثا إلى دارا خمسة فراسخ ومن دارا إلى نصيبين أربعة فراسخ ثم 

   . إلى بلد ثالثون فرسخًا ثم إلى الموصل سبعة فراسخ

ن الموصل إلى الحديثة أحد وعشرون فرسخًا ثم إلى السن خمسـة فراسـخ ثـم إلـى سـر مـن الطريق من الموصل إلى بغداد م
رأى ثالثـة فراسـخ ثم إلى القادسية تسعة فراسخ ثم إلى عكبرى ثمانيـة فراسـخ ثـم إلـى البـردان أربعـة فراسـخ ثـم إلـى بغـداد 

   . إلى البيرة يومان خمسة فراسخ وأخبرني بعض أهل تلك البالد أن الطريق من حلب

ومن البيرة إلى الرها يومان ومن الرها إلى ماردين أربعـة أيـام ثـم مـن مارديـن إلـى جزيرة ابن عمر ثالثة أيام ثم من جزيرة 
   . قاعـدة خراسـان مـن بغـداد إلـى النهـروان أربعـة فراسـخ  : ابن عمر إلى الموصل يومان الطريـق إلـى نيسابـور

   . ـى الدسكـرة اثنا عشـر فرسخـًاثـم إل

ثـم إلـى جلـوالء سبعـة فراسـخ ثم إلى خانقين سبعة فراسخ ثم إلى قصر شيرين ستـة فراسخ ثم إلى حلوان خمسة فراسخ ثم 
إلى مرج القلعة عشرة فراسخ ثم إلى قصر يزيد أربعـة فراسـخ ثـم إلـى قصـر عمـرو ثالثـة عشـر فرسخـًا ثـم إلـى قصـر 

لصـوص سبعة عشر فرسخًا ثـم إلـى قريـة العسـل ثالثـة فراسـخ ثـم إلـى همذان خمسة فراسخ ثم إلى األساورة اثنان ال
وعشرون فرسخـًا ثـم إلى ساوة خمسة عشر فرسخًا ثم إلى الري أربعة وعشرون فرسخًا ثم إلى قصر الملح أحد وثالثون 

ان ثمانية فراسخ ثم إلى ومن سبعة عشر فرسخًا ثم إلى أسداباذ أربعون فرسخًا ثم إلى راس الكلب سبعة فراسخ ثم إلى سمن
   . فرسخًا ثم إلى خسروجرد اثنا عشر فرسخًا ثم إلى نيسابور خمسة عشر فرسخًا

الطريق من نيسابـور إلـى بلـخ ثـم إلـى نهـر جيحـون مـن نيسابـور إلـى طـوس ثالثـة عشـر فرسخـًا ثـم إلـى مـرو الروذ أحد 
شر فرسخًا ثم إلى سرخس ثم إلى قصر النجار ثالثة فراسخ ثم إلى مرو الشاهجان سبعة وعشرون فرسخًا ثم إلى القريتين ع

خمسة وعشرون فرسخًا ثم إلى أسداباذ علـى النهـر سبعـة فراسـخ ثـم إلـى قصـر األحنـف علـى النهـر عشـرة فراسـخ ثـم إلى 
ن ثالثة وعشرون فرسخًا ثم إلى ارعين تسعة فراسخ ثم إلى العاديات عشـرة فراسـخ مرو الروذ خمسة فراسخ ثم إلى الطالقا

ثـم إلـى السـدرة مـن عمـل بلـخ أربعة وعشرون فرسخًا ثم إلى الغور تسعة فراسخ ثم إلى بلخ ثالثة فراسخ ثم إلى شط جيحون 
   . اثنا عشر فرسخًا

ـار خـوارزم وسيأتـي ذآرهمـا فـي الكلـام على مملكة توران فيما بعد إن فذات اليمين آـورة ختـل ونهـر الضرغـام وذات اليس
   . شاء اهللا تعالى

الطريق إلى شيراز قاعدة فارس قد تقدم الطريق من حلب من مضافات الديار المصرية إلى بغـداد ومـن بغـداد إلـى واسـط 
وبندجان تسع عشرة سكة ثم إلى شيراز اثنتا عشرة خمسـة وعشـرون سكـة ومن واسط إلى األهواز عشرون سكة ثم إلى الن

   . سكة

الطريق من شيراز إلى السيرجان قاعدة آرمان من شيراز إلى إصطخر خمس سكك ثم من إصطخر إلـى البحيـرة ثالثـة 
بانـة ثمانيـة عشـر فرسخـًا ثـم إلـى شاهـك الكبـرى سبعـة عشـر فرسخـًا ثـم إلـى قريـة الملـح تسعـة فراسـخ ثـم إلـى مرز

   . فراسخ ثم إلى اروان ثالثة فراسخ ثم إلى المرمان وهو آخر عمل فارس إلى السيرجان ستة عشر فرسخًا

   . الطريـق إلـى أصبهـان مـن ومـن المقـدم ذآرهـا إلى الرباط ثالثة عشر فرسخًا ثم إلى أصبهان أربعة عشر فرسخًا
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الطريـق إلـى البصـرة قـد تقـدم الطريـق مـن حلب إلى بغداد ثم إلى واسط ثم إلى الفاروث ثم إلى ديـر العمـال ثـم إلـى 
   . الحوانيـت ثـم يسيـر فـي البطائح ثم إلى نهر أبي األسد ثم في دجلة العورا ثم في نهر معقل ثم يمضي إلى البصرة

حلب إلى ماردين ثم من ماردين إلى حصن آيفا يومان ومـن الحصن إلى سعرت يومان  الطريق إلى تبريز قد تقدم الطريق من
ومن سعرت إلى وان يومان ومن وان إلى وسطان ثالثة أيام ومن وسطان إلى سلماس يومان ومن سلماس إلى تبريز أربعة 

   . أيام فيكون بين حلب وتبريز ثالثٌة وعشرون يومًا

   . ز إليها سبعة أيام فيكون من حلب إلى السلطانية ثالثون يومًاالطريق إلى السلطانية من تبري

الجملة الثالثة في بعض مسافات بين بالد هذه المملكة بعض مسافات بالد الجزيرة من األنبار إلى تكريت مرحلتان ومن 
أيام ومن الموصل إلى  تكريت إلى الموصل ستة أيام ومـن الموصـل إلـى آمـد أربعـة أيـام ومـن آمد إلى سميساط ثالثة

نصيبين أربع مراحل ومن نصيبين إلى رأس عين ثالث مراحل ومن رأس عين إلى الرقة أربعة أيام ومن رأس عين إلى 
   . حران ثالثة أيام ومن حران إلى الرها يوم واحد

آذلك من عسكر مكرم بعض مسافات خوزستان من عسكر مكرٍم إلى األهواز مرحلة ومن األهواز إلى الدورق أربع مراحل و
إلى الدورق ومن عسكر مكرٍم إلى سوق األربعاء مرحلة ومن سوق األربعاء إلى حصن مهدي مرحلة سومن السوس إلى 

   . بصنى مرحلة خفيفة ومـن السوس إلى متوث مرحلة

اثني عشر  من شيراز إلى سيراف نحو ستين فرسخًا ومن شيراز إلـى إصطخر نحو  : بعض مسافات فارس قال ابن حوقل
فرسخًا ومن شيراز إلى آازون نحو عشرين فرسخًا ومن آازون إلـى جنابـة أربعـة وأربعـون فرسخـًا ومن شيراز إلى 

أصبهان اثنان وسبعون فرسخًا ومن شيراز مغربًا إلى أول حدود خوزستان ستون فرسخًا ومن شيراز إلى بسا سبعة وعشرون 
ية فراسخ ومن شيراز إلى دارابجرد خمسون فرسخًا ومن مهروبان إلى حصن ابن فرسخًا ومـن شيـراز إلى البيضاء ثمان

   . عمارة نحو مائة وستين فرسخًا

بعض مسافات آرمان من السيرجان إلى المفازة مرحلتان ومن السيرجان إلى جيرفت مرحلتان ومن السيرجان إلى مدينة 
   . الزرند تسعة وعشرون فرسخًا

من بردعة إلى شمكور أربعة عشر فرسخـًا ومـن بردعـة إلى تفليس   : ان وأذربيجان قال ابن حوقلبعض مسافات إرمينية وأر
ثالثة وأربعون فرسخًا ومن أردبيل إلى المراغة أربعون فرسخًا ومن المراغة إلى أرمية أربع مراحل ومن أرمية إلى سلماس 

ثون فرسخًا ومـن برآـري إلـى أرجيـش يومـان ومـن مرحلتان ومن سلماس إلى خوي سبعة فراسخ ومن خوي إلى برآري ثال
   . أرجيش إلى خالط ثالثة أيام ومن خالط إلى بدليس ثالثة أيام ومن بدليس إلى ميافارقين أربعة أيام

ذآـر الطريـق مـن المراغـة إلى أردبيل من مراغة إلى أرمية ثالثون فرسخًا ومن أرمية إلى سلماس أربعة عشر فرسخًا ومن 
ي إلى نشوى ثالثة أيام ومن نشوى إلى دبيل أربع مراحل ومن المراغة إلى الدينور ستون فرسخًا ومن خونج إلى مرغة خو

ثالثة عشر فرسخًا ومن بردعة إلى ورثان سبعة فراسخ ومن ورثان إلى بيلقان سبة فراسخ ومن شروان إلى باب األبواب نحو 
   . تين فرسخًاسبعة أيام ومن بردعة إلى تفليس نحو اثنين وس

بعض مسافات عراق العجم من همذان إلى الدينـور مـا ينيـف علـى عشريـن فرسخـًا ومـن همذان إلى ساوة ثالثون فرسخًا 
ومن ساوة إلى الري ثالثون فرسخًا أيضًا ومن همذان إلى زنجـان علـى شهرزور ثالثون فرسخًا ومن همذان إلى أصبهان 

أول خراسـان نحـو سبعيـن فرسخـًا ومـن سـاوة إلـى قـم نحـو اثنـي عشـر فرسخًا ومن قم إلى  ثمانون فرسخًا ومن همذان إلى
قاشان نحو اثني عشر فرسخًا أيضًا ومن الري إلى قزوين ثالثون فرسخًا ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل ومن 

   . أصبهان إلى قاشان ثالث مراحل

بين آمل وسارية مرحلتان ومن سارية إلى أستراباذ نحو أربع   : قال ابن حوقل بعض مسافات طبرستان ومازندران وقومس
مراحل ومن أستراباذ إلى جرجان نحو مرحلتين ومن آمل إلى مامطير مرحلة ومن مامطير إلى سارية مرحلة ومن جرجان 

   . إلى بسطام مرحلتان



 

59 
 

بور إلى وادي جيحون ثالث وعشرون مرحلة ومن سرخس من أول أعمال نيسا  : بعض مسافات خراسان قال في تقويم البلدان
إلى نسا سبعة وعشرون فرسخًا ومن هراة إلى نيسابور أحد عشر يومًا ومن هراة إلى مرو آذلك ومن هراة إلى سجستان 

الري آذلك ومن مرو الروذ إلى مرو الشاهجـان أربعـة أيـام ومـن بلـخ إلـى فرغانـة ثالثـون مرحلة مشرقًا ومن بلخ إلى 
ثالثون مرحلة مغربـًا ومـن بلخ إلى سجستان ثالثون مرحلة جنوبًا ومن بلخ إلى آرمان ثالثون مرحلة ومن بلخ إلى خوارزم 

   . ثالثون مرحلة

الجملة الرابعة فيما بهذه المملكة من النفائس العلية القدر والعجائب الغربية الذآر والمنتزهات المرتفعة الصيت وقد ذآر في 
   . األبصار بها عدة نفائس وعجائبمسالك 

أما النفائس فإن بها مغاص اللؤلؤ ببحر فارس بجزيرة آيش وعمان وهما من أحسن المغاصات وأشرفهـا وأعالهـا قـدرًا فـي 
   . ولىحسـن اللؤلـؤ علـى مـا تقـدم ذآـره فـي الكلـام علـى األحجـار النفيسـة فيمـا يحتاج الكاتب إلى معرفته في المقالة األ

   . وبالدامغان في جبلها معدن ذهب

وهو قليل المتحصل لكثـرة مـا يحتـاج إليـه مـن الكلـف حتى يستخرج وببذخشان شرقي   : قال الشيخ شمس الدين األصفهاني
ذآـره فـي  عراق العجم البازهر الحيواني الذي ال يباريه شـيء فـي دفـع السمـوم يوجـد فـي االياييـل التـي هنـاك وقـد مـر

   . الكلـام علـى مـا يحتاج الكاتب إلى معرفته في المقالة األولى

وبهـا اإلثمـد األصفهانـي الذي ال يساوى رتبة وقد مر ذآره في الكالم على ما يحتاج الكاتب إلى معرفتـه فـي المقالـة األولـى 
سألت الشيخ شمس الدين األصفهاني عن سبب قلته   : ل اهللاولكنـه قـد عـز الـآن حتـى ال يكـاد يوجد قال المقر الشهابي بن فض

   . النقطاع عرقه فما بقي يوجد منه إال ما ال يرى  : فقال

وبهذه المملكة مستعملـات القمـاش الفاخـر مـن النـخ والمخمل والكمخا والعتابي والنصافي والصوف   : قال في مسالك األبصار
سـط الفاخـرة فـي عـدة مواضـع مثـل شيـراز وأقصرا وتوريز إلى غير ذلك من األشياء األبيض المارديني وتعمـل بهـا الب

   . النفيسة التي ال يضاهيها غيرها فيها

وأما العجائب فقد ذآر الشيخ شمس الدين األصفهاني أن بمدينة قشمير على ثالثة أيام عن أصفهـان عيـن مـاء سارحـة يسمـى 
ـل ماؤهـا فـي إنـاء وعلـق فـي تلك األرض علـى عـال أتاها طير يقال له سار فأآل ما فيها من ماؤهـا بمـاء الجـراد إذا حم

   . الجراد حتى ال يدع منه شيئًا بشرط أن ال يوضع علـى الـأرض حتـى يؤتـى بـه إلـى مكـان الجـراد فيعلـق

أن بين الدامغان وأستراباذ من خراسان عينًا ظاهرة إذا ألقيت فيها نجاسة   : وحكـى محمـد بـن حيـدر الشيـرازي فـي مصنف له
فار ماؤهـا وأزبـدت شيئـًا تبعتـه دودة طـول أنملـة اإلنسـان حتـى لـو حمـل المـاء تسعـة وآـان معهـم عاشر لم يحمل الماء تبع 

اء دودة ولم يتبع اآلخر منها شيء فلو قتل واحٌد منهم تلك الدودة استحال الماء مرًا لوقته وآذلك ماء آل آل واحد ممن حمل الم
   . من هو وراءه وال يستحيل ماء من هو إلى جانبه مرًا

 وبكورة سابور من بالد فارس جبٌل فيه صورة آل ملٍك وآل مرزبـان معـروف للعجـم وآـل مذآـور مـن  : قال ابن حوقل
   . سدنـة النيـران

وفـي آـورة أرجـان فـي قريـة يقـال لهـا طبريان بئٌر يذآر أهلها أنهم امتحنوا قعرها بالمثقالت فلم يلحقوا لها قعرًا ويفور منها 
   . ماء بقدر ما يدير رحـًى تسقـي أرض تلـك القريـة

دخـان ال يستطيع أحد أن يقربها وإذا طار عليها طائر  وفي آورة رستاق بئر تعرف بالهنديجان بين جبلين يخرج منهـا  : قـال
   . سقط فيها واحترق

وبناحية داذين نهـر مـاٍء عـذٍب يعـرف بنهر أخشين يشرب منه الناس وتسقى به األرض وإذا غسلت به ال ثياب خرجت 
   . خضرًا
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وهي نهر األبلة وشعب بوان المذآوران   : بعةوهما نصف منتزهات الدنيا األر - وأما المنتزهات فبها نهر األبلة وشعب بوان 
   . وصغد سمرقند وغوطة دمشق

وقـد تقـدم أن نهـر األبلـة نهـٌر شقـه زيـاٌد مقابلـة نهـر معقـل وبينهمـا البساتيـن والقصـور العاليـة والمباني البديعة يتسلسل 
   . مجراه وتتهلل بكره وعشاياه ويظله الشجر وتغني به زمر الطير

وإذا نظـرت إلـى األبلة خلتها من جنة الفـردوس حيـن تخيـل آم منزٍل في نهرها آلى   : فيه يقول القاضي التنوخي من أبياتو
ر بأنه في غيرها ال ينزل وآأنمـا تلـك القصور عرائٌس والروض حلٌي وهي فيـه ترفـل وشعب بوان - السرو  وهي عدة  - 

غطت تلك القرى فال يراها اإلنسان حتى يدخلها وهو بظاهر همذان يشرف عليها من قرًى مجتمعة ومياه متصلة واألشجار قد 
   . جبل وهو في سفح الجبل واألنهار تنحط عليه من أعلى الجبل وهو من أبدع بقاع األرض منظرًا

أشرفت على شعب بوان فنظرت فإذا بماء ينحدر آأنه سالسل فضة وتربٍة آالكافور وثرية آالثوب الموشى   : قال المبرد
   . وأشجار متهادلة وأطيار متجاوبة

هـا مغاني الشعب طيبًا في المغاني بمنزلـة الربيع من الزمان ولكن الفتـى العربـي في  : وفيه قال أبو الطيب المتنبي حين مر به
غريـب الوجـه واليـد واللسان واعلـم أن هذه المملكة لم تزل بيد ملوك الفرس البتداء األمر وإلى حين انقراض دولتهم باإلسالم 

   . على ما سيأتي ذآره

   . وهم أعظم ملوك األرض من قديم الزمان ودولتهم وترتيبهم ال يماثلهم في ذلك أحد  : قال المؤيد صاحب حماة

   . الطبقة األولى اليشداذية سموا بذلك ألنه آان يقال لكل من ملك منهم يشداذ ومعناه سيرة العدل  : بع طبقاتوهم على أر

وأول من ملك منهم أوشهنج وهو أول من عقد على رأسه التاج وجلس على السرير ورتب الملـك ونظـم األعمـال ووضع 
   . الخراج

   . ي بنى مدينتي بابل والسوس وآان محمود السيرة حسن السياسةوآان ملكه بعد الطوفان بمائة سنة وهو الذ

   . ثم ملك بعده طهمورث وهو من عقب أوشهنج المقدم ذآره وبينهما عدة آباء وسلك سيرة جده وهو أول من آتب بالفارسية

ليم السبعة ورتب طبقات ثم ملك بعده أخوه جمشيذ ومعناه شعاع القمـر وسـار سيـرة مـن تقدمـه وزاد عليهـا وملـك األقا
   . الحجاب والكتاب ونحوهم وهو الذي أحدث النيروز وجعلـه عيدًا ثم حاد عن سيرة العدل فقتله الفرس

وملك بعده بيوراسـب ويعـرف بالدهـاك ومعنـاه عشـر آفـات والعامـة تسميـه الضحـاك وملـك جميـع الـأرض فسـار بالجـور 
   . حـدث المكـوس والعشـور واتخـذ المغنيـن والمالهـيوالعسـف وبسـط يـده بالقتـل وأ

   . وسيأتـي خبـر هالآـه مـع آابـي الخـارج عليه في الكالم على النحل والملل ويقال إنه هو ومن قبله آانوا قبل الطوفان

راهيم عليه السالم وهو ذو ثم ملك بعده إفريدون ويقال إنه التاسـع مـن ولـد جمشيـذ المقـدم ذآـره وفـي أول ملكـه آـان إب
   . القرنين المذآور في القرآن على أحد األقوال وملك جميع األرض أيضًا وقسمها بين بنيه ومات

فملك بعده ابنه إيراج بعهد من أبيه ثم ملك بعده أخوه شرم وطوج ثم غلبهما على الملك منوجهـر بـن إيـراج وفـي أيامـه ظهـر 
   . موسـى عليـه السلـام

   . قـال إن فرعـون موسـى آان عامًال له على مصر داخًال تحت أمرهوي
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ثم تغلب على المملكة فراسياي بن طوج فأفسد وخرب ثم غلبه عليها زو بن طهماسب من أوالد منوجهر فأحسن السيرة وعمر 
   . البالد وشق نهر الزاب وبنى مدينة على جانبه

   . ون وهو آخر ملوك هذه الطبقةثم ملك بعده آرشاسف من أوالد طوج بن إفريد

الطبقة الثانية الكيانية وأول من ملك منهم بعد آرشاسف المقدم ذآره آيقباذ بن زو فسار سيـرة أبيـه فـي العـدل ومات فملك 
بعده آيكاؤوس بن آينيه بن آيقباذ ومات فملك بعده ابنه آيخسرو بن سياووس بن آيكاؤوس بوالية من جده ثم أعرض عن 

   . الملك

وملك بعد آيهراسف بن أخي آيكاؤوس واتخذ سريرًا من ذهب مرصعًا بالجوهر آان يجلس عليـه وبنـى مدينـة بلخ بأرض 
   . خراسان وسكنها لقتال الترك وفي زمنه آان بختنصر فجعله نائبًا له ثم مات

تي ذآره في الكالم على النحل وملك بعده آيبشتاسف وبنى مدينة نسا وفي أيامه ظهر زرادشت صاحب آتاب المجوس اآل
   . والملل وتبعه آبيشتاسف على دينهثم فقد

وملكبعـده أردشيـر بهمـن ومعنـى بهمـن الحسـن النيـة ابـن إسفتديـار بـن آيبشتاسـف واسمه بالعبرانية آورش وملك األقاليم 
   . السبعة وهو الـذي أمـر بعمـارة البيـت المقـدس بعـد أن خربـه بختنصر

ثـم ملـك بعـده ابنـه دارا بـن أردشيـر وفـي زمنـه ملـك اإلسكندر بن فيلبس وغلب دارا على ملك فارس واستناب به عشرين 
   . رجًال وهم المسمون بملوك الطوائف فأقاموا على ذلك خمسمائة واثنتي عشرة سنة ثم بطل حكم ذلك

   . وأول مـن ملـك منهم بعد ملوك الطوائف اشغا بن اشغان

   . ثم ملك بعده ابنه سابور بن اشغان عشـر سنيـن

   . ثـم ملـك بعده بسين بن اشغا ستين سنة

   . ثم ملك بعده جور بن اشغان عشر سنيـن

   . ثـم ملـك بعـده بيـرن االشغانـي إحـدى وعشريـن سنـة ومـات

   . فملـك بعـده جوذرز االشغاني تسع عشرة سنة ومات

   . اني أربعين سنة وماتفملك بعده نرسي االشغ

   . فملك بعده هرمز االشغانـي تسـع عشـرة سنـة ومـات

   . فملـك بعـده اردوان االشغانـي اثنتـي عشـرة سنة ومات

   . فملك بعده خسرو االشغاني أربعين سنة ومات

   . فملك بعده بالش االشغاني أربعًا وعشرين سنة ومات

   . فملك بعده اردوان األصغر وهو آخر ملوآهم من هذه الطبقة
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الطبقة الرابعة األآاسرة وأول مـن ملـك منهـم أردشير بن بابك من عقب ساسان بن أردشير بهمن قتل اردوان واستولى علـى 
   . ملكـه فأقـام أربـع عشـرة سنـة وعشـرة أشهـر وآتـب عهـدًا بالملـك فـي عقبـه ومات

فملك بعده ابنـه سابـور إحـدى وثالثيـن سنـة وستـة أشهـر وفـي أيامه ظهر ماني الزنديق وادعى النبوة واعتنى بنقـل آتـب 
   . الفلسفـة مـن اللغـة اليونانيـة إلى اللغة الفارسية ويقال إن العود الذي يتغنى به حدث في أيامـه ومـات

   . ـة أشهر وماتفملـك بعـده ابنـه هرمـز سنـة واحـدة وست

   . فملك بعده ابنه بهرام ثالث سنيـن وثالثـة أشهـر ومـات فملـك بعـده ابنـه بهـرام بـن بهـرام سبـع عشـرة سنـة ومـات

   . فملـك بعـده ابنـه بهرام بن بهرام بن بهرام أربـع سنيـن ثـم مـات

   . فملـك بعـده أخـوه نرسـي بـن بهـرام تسـع سنيـن ثـم مـات

   . وملـك بعـده ابنـه هرمـز تسع سنين أيضًا ومات

   . فملك بعده ابنه سابور وهو الذي عمل الجسر الثانـي لدجلـة ليكـون أحـد الجسريـن للذاهبيـن واآلخـر لآلئبيـن

   . وفـي زمنـه آـان قسطنطيـن ملك الروم ومـات

   . فملـك بعده أخوه أردشير بوصية منه ثم مات

بنه سابور بن سابور ثم ملـك بعـده أخـوه بهـرام بـن سابـور ثم ملك بعده ابنه يزدجر المعروف باألثيم ثم ملك بعده فملك بعده ا
   . آسرى مـن ولـد أردشيـر ثـم ملك بعده بهرام جور بن يزدج األثيم وآانت مدة ملكه ثالثًا وعشرين سنة ومات

   . فملك بعده ابنه يزدجر ثمانيًا وعشرين سنة ومات

   . فملك بعده ابنه هرمز ثم مات

   . فملـك بعـده أخوه فيروز سبعًا وعشرين سنة وظهر في أيامه غالء شديد

   . ثم ملك بعده ابنه بلـاش أربـع سنيـن ومـات

   . فملـك بعـده أخـوه قبـاذ ثالثـًا وأربعيـن سنـة وفي أيامه ظهر مزدك الزنديق وادعى النبوة ثم خلع

   . وه جاماسف ثم تغلب عليه قباذ واستمر في الملك ثم ماتوملك بعده أخ

وملك بعده أنوشروان ثمانيـًا وأربعيـن سنـة وقتـل مـزدك الزنديـق وأتباعـه وجماعـًة مـن المانويـة وغلـب علـى اليمـن 
   . وانتزعهـا مـن الحبشـة

   . ـم ولـد النبي صلى اهللا عليه وسلم في آخر أيامه ثم ماتوفـي زمانـه ولـد عبـد اللـه أبـو النبـي صلـى اهللا عليه وسلـم ث

   . وملك بعده ابنه هرمز نحو ثلـاث عشـرة سنـة ونصـف

ثـم ملـك أبرويـز بـن هرمـز ثـم غلبـه علـى الملـك بهـرام جوبيـن من غير أهل بيت الملك ثم عاد أبرويز إلى الملك وملك 
   . غنية وبنى لها القصـر المعـروف بقصـر شيرينثمانيًا وثالثين سنة وتزوج شيرين الم
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   . ثم ملك بعده ابنه شيرويه تغلبًا على أبيه ثمانية أشهر

   . ثم ملك بعـده ابنـه أردشيـر سنـة وستـة أشهـر

   . ثـم ملـك بعـده شهريـران مـن غيـر بيـت الملك ثم قتل

   . وملك بعـده بـوران بنـت أبرويـز سنـة وأربعـة أشهـر

   . ثـم ملـك بعدهـا خشنشـده مـن بنـي عـم أبرويـز أقل من شهـر

   . ثـم ملك بعده أزرميدخت بنت أبرويز أخت بوران

ان وملك ستة ثم قتلت وملك بعدها آسرى بن مهر خشنش ثم قتلوه بعد أيام ثم ملك بعده فرخ زادخسرو من أوالد أنو شرو
   . أشهر وقتلوه ثم ملك يزدجرد وهو آخرهم

  الضرب الثاني ملوآها بعد اإلسالم

وهم على ثالث طبقات الطبقة األولى عمال الخلفاء قـد تقـدم أن فتحهـا آـان فـي خالفـة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي اهللا عنه فتوالت عليها عمـال الخلفـاء فـي بقيـة خالفـة عمـر ثم في خالفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

ة ثم لما بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اله عنه بالخالفـة بعـد قتل عثمان جعل ومقامهما يومئذ بالمدينة النبوي
إقامته بالعراق ثم آان بعده ابنه الحسن السبط رضي اهللا عنه فأقـام بالعـراق إلـى أن سلـم األمـر إلـى معاويـة بـن أبـي سفيـان 

لشأم وتوالت على هذه المملكة نوابهم في خالفة معاوية ثم ابنه يزيد ثم فصـارت الخالفة إلى بني أمية وجعلوا دار إقامتهم با
ابنه معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك ثـم سليمـان بـن عبد الملك ثم عمر بن 

زيـد بـن عبـد الملـك ثـم يزيـد بـن الوليـد بن عبد الملك عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك ثـم الوليـد بـن ي
   . ثم إبراهيم بن الوليد ثم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو آخرهم

الطبقة الثانية خلفاء بني العباس وقد تقدم في أول هذه المقالة أن دار مقامهم آانت بالعراق وأن أول من ولي منهم الخالفة أبو 
اح فبنى المدينة الهاشمية ونزلها ثم انتقل منها إلى األنبار فكانت دار مقامه إلى أن مات ثم آان بعده أخوه أبو العباس السف

جعفر المنصور فبنى بغداد وسكنها ثم سكنها بعده ابنه المهدي بن المنصور ثم ابنه الهادي ثم أخوه هارون الرشيد بن المهدي 
خـوه المعتصـم بـن الرشيـد ثـم الواثـق بن المعتصم ثم أخوه المتوآل ثم ابنه المنتصر ثم ثم ابنه األمين ثم أخوه المأمون ثـم أ

المستعين بن المعتصم ثم المعتز بن المتوآل ثم المهتدي بن الواثق ثم المعتمد بن المتوآل ثم المعتضد بن الموفـق طلحـة بـن 
لمرتضي بن المعتز ثم أخوه القاهر ثم المقتدر المقدم ذآره ثم أخوه المتوآـل ثم ابنه المكتفي بن المعتضد ثم أخوه المقتدر ثم ا

القاهر المقدم ذآره ثم ابن أخيه الراضي ثم أخوه المتقـي ثـم ابـن عمـه المستكفـي ثم ابن عمه المطيع ثم ابنه الطائع ثم القادر 
الراشد ثم المقتفي بن المستظهر ثم ابنه المستنجد ثم ابنه  ثم ابنه القائم ثم ابنه المقتدي ثم ابنه المستظهر ثم ابنه المسترشد ثم ابنه

المستضيء ثم ابنه الناصـر ثـم ابنـه الظاهـر ثـم ابنـه المستنصـر ثـم ابنـه المستعصم وقتله هوالآو ملك التتار اآلتي ذآره في 
   . العشرين من المحرم سنة ست وخمسين وستمائة وهو آخرهم ببغداد

ة آان قد وهى وضعف وتناهت في الضعف أيام الراضي وتغلب عمال األطراف عليها فاستولـى محمـد واعلم أن أمر الخالف
بـن رائـق مـن الفـرات علـى البصـرة والبريـدي علـى خراسـان وعمـاد الدولـة بـن بويـه على فارس ومحمد بن الياس على 

لموصل وديار بكر وديار مضر وديار ربيعة وغير آرمان ورآن الدولة بن بويه على الري وأصفهان وبنو حمدان على ا
   . أقطار هذه المملكـة مـع ملـوك أخـر

ولـم يبـق للخليفـة غيـر بغـداد وأعمالهـا واستولـى ابن رائق على جميع األمور وخطـب باسمه على المنابر وأقام سنة وعشرة 
ديلمي واستمر أيام الراضي فقتل واستقر البريدي بعده في اشهر ثم صار األمر بعده إلى يحكم مملوك وزير ما آان بن آاآي ال

أيام المتقي وأيام المستكفي وضربت ألقابه على الدنانير والدراهم وخطب باسمـه علـى المنابـر واستمـر ذلـك لذويه من بعده ثم 
بن عضد الدولة ثم أخوه شرف ملك بعده بختيار ثم ابن عمه عضد الدولة بن رآن الدولة حسن بن بويه ثم ابنه صمصام الدولة 
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الدولة شيرزبك بن عضد الدولة ثم أخوه بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة ثم ابنه سلطان الدولة أبو شجاع ثم ابنه بهاء 
ن الدولة ثم أخوه مشرف الدولة بن بهاء الدولة ثم أخوه جالل الدولة أبو الطاهر بن بهاء الدولة ثـم ابـن أخيـه أبـو آاليجار ب

سلطان الدولة ابن بهاء الدولة ثم ابنه الملك الرحيم خسرو فيروز بـن آاليجـار بـن سلطـان الدولـة بـن بهـاء الدولـة بـن عضـد 
   . الدولـة بن رآن الدولة بن بويه

   . وبنو بويه هؤالء ينتسبون إلى يزدجرد ملك الفرس

   . ثم آانت دولة السلجوقية

مية ونسبتهم إلى سلجوق بن دقاق أحد مقدمي األتراك وبهم زالت دولة بني بويه عن بغداد وهي من أعظم الدول اإلسال
   . وأعمال الخالفة

وأول مـن ملـك منهـم طغرلبـك بـن ميكائيل بن سلجوق في سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة ثم ملك بعده ابن أخيه ألب أرسالن 
سالن ثم ابنه محمود بن ملكشاه ثم أخوه برآيارق بن ملكشاه ثم أخوه محمد بن بن داود بن ميكائيل ثم ابنه ملكشاه بن ألب أر

ملكشاه ثم ابنه محمود بن محمـد ثـم ابنـه داود بـن محمـود ثـم عمه طغرلبك بن محمد ثم أخوه مسعود بن محمد ثم ابن أخيه 
   . ملكشاه بن محمود ثم أخوه محمد بن محمود

ه بن محمود أخو محمد المذآور وسليمان شاه بن محمد بن ملكشاه وهو عم محمد المذآور وهم ملكشا  : ثم قام منهم ثالثة
   . وأرسالن شاه بن طغرلبـك بن محمد بن ملكشاه

   . ثم قبض على سليمان شاه ومات ملكشاه وانفرد أرسالن شاه بـن طغرلبـك بالسلطنـة

تله عالء الدين تكـش صاحب خوارزم وبعض خراسان والري ثـم ملـك بعـده ابنـه طغرلبـك بـن أرسلـان شاه وبقي حتى ق
وغيرهما في خالفة الناصر لدين اهللا في سنة تسعين وخمسمائة واشتغل خوارزم شاه عن فصل العراق فبقي بيد الخلفاء من 

   . لدن الناصر لدين اهللا ومن بعده إلى أن انقرضوا بفعلة هوالآو ملك التتر اآلتي ذآره

ملوآها من بني جنكزخان وأول من ملكها منهم هوالآو بن طولي بن جنكزخان المقدم ذآره قصدها بأمر أخيه الطبقة الثالثة 
   . منكوقان بن طولي صاحب التخت في سنة خمسين وستمائة وقتل المستعصم آخر الخلفـاء ببغـداد واستولى على جميع المملكة

إال أن هوالآو لم يملك ملكًا مستقًال بل آان نائبًا عن   : الديـن األصفهاني قـال شيخنـا العالمـة شمـس  : قال في مسالك األبصار
   . أخيه منكوقان ولم يضرب باسمه سكة درهم وال دينار وإنما آانت تضرب باسم أخيـه منكوقـان

سع عشر ربيع اآلخر سنـة وآـان يكـون لصاحـب التخـت أميـٌر ال يـزال مقيمـًا فـي مملكـة إيران مع هوالآو ومات في تا  : قـال
   . ثلـاث وستيـن وستمائـة وملـك بعـده ابنه أبغا

ولما ملك أضـاف اسمـه فـي السكـة إلـى اسـم صاحـب التخـت وآـان قـد وجـه أخـاه   : قال الشيخ شمس الدين األصفهاني
إحدى وثمانين وستمائة وملك بعده أخوه منكوتمـر إلـى الشام والتقى معالجيوش اإلسالمية على حمص وانكسر إليها ومات سنة 

بوآدار بن هوالآو وأسلم وحسن إسالمه وتلقب أحمـد سلطـان وحمـل العسكـر علـى اإلسالم فقتلوه وملك بعده ابن أخيه 
أرغون بن أبغا بن هوالآو في جمادى األولى سنة ثالث وثمانيـن وستمائـة وتوفـي فـي ربيـع الـأول سنـة تسعيـن وستمائة 

لك بعده أخوه آيختو فخرج عن الياسـة وأفحـش فـي الفسـق بنسـاء المغـل وأبنائهـم فوثـب عليـه بنـو عمـه فقتلوه في ربيع وم
اآلخر سنة أربـع وتسعيـن وستمائـة وملك بعده بيدو بن طرغاي بن هوالآو وبقي حتى قتل في ذي الحجة من السنة المذآورة 

ن أبغا بن هوالآو ودخل إلى الشام وآـان بينـه وبيـن الملـك الناصـر محمـد بـن قلـاوون وملك بعده محمود غازان بن أرغون ب
وقعات بحمص وغيرها آخرها على شقحب آسر فيها آسرة فاحشة هلـك فيهـا معظـم عسكـره فـي سنـة اثنتيـن وسبعمائـة 

خوه خدابندا والعامة تقول خربندا بن أرغون بن وبقـي حتـى توفـي فـي ثالـث عشـر شـوال سنـة ثلـاث وسبعمائة وملك بعده أ
أبغـا بـن هوالآـو فـي الثالـث والعشريـن مـن ذي الحجـة سنـة ثلـاث وسبعمائة ثم ملك بعده أبو سعيد بـن خدابنـدا وهـو آخـر 
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ـد وحشـة وبموتـه مـن ملـك مـن بنـي هوالآـو وآـان بينـه وبيـن الناصـر محمد بن قالوون مكاتبات ومراسلـات وتـودد بع
   . تفرقـت المملكـة بأيدي أقوام وصارت شبيهة بملوك الطوائف من الفرس

ثم هم بعده في دهماء مظلمه وعمياء مقتمه ال يفضي ليلهم إلى صباح وال   : قـال فـي مسالـك األبصـار بعـد ذآـر أبـي سعيد
ى باسمه وخائف أخذ جانبًا إلى قسمه وآل طائفة تتغلب فرقتهم إلى اجتماع وال فسادهم إلى صالح في آل ناحية هاتف يدع

وتقيم قائمًا تقول هو من أبناء القان وتنسبه إلى فالن ثم يضمحل أمره عن قريب وال تلحق دعوته حتى يدعى فال يجيب وما 
   . ذلك من الدهر بعجيب

واحد وسلطان فرد مطاع وعلى هذا مضت األيام وآان العهد بهذه المملكة لرجل   "   : وذآر نحوه في التعريف وزاد عليه فقال
إلى حين وفاة أبي سعيد فصاح في جنباتها آل ناعق وقطع رداءها آل جاذب وتفرد آل متغلب منها بجانب فهي اآلن نهبى 

   . بأيديهم

لحسن بن الحسين فأما عراق العرب وهو بغداد وبالدها وما يليها من ديار بكر وربيعة ومضر فبيـد الشيـخ حسن الكبير وهو ا
   . بن أقبغا من طائفة النورانيين آان جده نوآرًا لهوالآو بن طولي بن جنكزخان والنوآر هو الرفيق

   . وأما بقية ديار بكر فبيد إبراهيم شاه بن بارنباي بن سوناي

د جوبان وبها القان وأما مملكة أذربجان وهي قطب مملكة إيران ومقر آرسي ملوآها من بني جنكزخان فهي اآلن بيد أوال
   . القائم بها سليمان شاه

   . وأما خراسان فبيد القان طغيتمريار

   . وهو صحيح النسب غير أني لم أعرف اسم آبائه

   . وهي اآلن بيد أرتنا وقد نبه على ذلك ليعرف  : وأما بالد الروم فقد أضيفت إلى إيران منها قطعٌة صالحة وبالد نازحة ثم قال

   . ثم تغيرت األحوال عن ذلك  : قلت

   . األولى بغداد  : الجملة السادسة في معامالتها وأسعارها أما معامالتها فالمعتبر فيها معاملة ثالث قواعد

   . أن ببغداد دينارين  : قد ذآر في مسالك األبصار

   . أحدهما يسمى العوال عنـه اثنـا عشـر درهمـًا الدرهـم بقيـراط وحبتيـن

   . وذلـك أن الدينـار عشرون قيراطًا آل قيراط ثالث حبات آل حبة أربعة فلوس من الدرهم النقرة عن آل فلٍس فلسـان أحمـران

   . والثانـي الدينـار المرسـل عنـه عشـرة دراهـم وبـه أآثر مبايعاتهم ومعامالت تجارهـم

رافعي إلى أنه مائة وثالثون درهمًا وهو الموجود فيها اآلن وعليه وقـد اختلـف أصحابنـا الشافعيـة فـي رطـل بغداد فذهب ال
   . اقتصر في مسالك األبصار

   . وذهب الشيخ محيي الدين النووي إلى أنه مائة وسبعة وعشرون درهمًا وألربعة أسباع درهم والمن بها رطالن بالتوراني

فيكـون الكـر ستيـن قفيـزًا والقفيـز مكوآان آل مكوك خمس عشر ومكاييلها أآبرها الكر وهو ثالثون آارة آـل آـارة قفيـزان 
   . اق
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وتختلف الكارة في الغالل فالقمح آارته مائتان وأربعون رطـًال وآـارة الـأرز ثلثمائـة رطـل وآـارة آـل مـن الشعيـر 
   . والحمـص والعـدس والهرطمـان مائـة رطل وآارة الحبة السوداء وهي الشونيز مائة رطل

   . الثانية توريز قاعدة أذربيجان وسائر المملكة غير بغداد وخراسان

   . فمعامالتها بدينار يسمى عندهم بالرابح عنه ستة دراهم

   . الثالثة نيسابور قاعدة خراسان

   . فدينارها أربعة دراهم وفي بعضهـا الدينـار الرابـح المقـدم ذآـره

وال يباع بتوريز وبالدها في الغالب قمٌح وال شعير ونحوهما إال بالميزان وليس لهم إال المن وهو   : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . بتوريز رطالن بالبغدادي فتكون زنته مائتين وستين درهمًا وبالسلطانية المن ستمائة درهم

أن آر القمح بتسعة وثالثين   : بـن الحكيـم الطيـاري فـي السعر ببغداد وأمـا أسعارهـا فنقـل فـي مسالـك األبصـار عـن يحيـى
   . دينارًا ونصف دينار والشعير بخمسة عشر دينارًا آالهما من العوال

   . ولعل هذا هو السعر المتوسط ال يكاد يميل فيه القانون عن معدله  : ثم قال

يها السلطان فأسعارها رخية ال إلى غاية وآل بلد نزل عليه السلطان غلت وذآر أن األسعار بتبريز والسلطانية إذا لم ينزل عل
   . أسعاره ولعل هذا قد تغير آلها في زماننا آما تغير غيره من األحوال

   . من األمراء والوزراء وأرباب الوظائف أما األمراء  : آخر أيام أبي سعيد

ت أعالها النوين وهو أمير عشرة آالف ويعبر عنه بأمير تومان إذ فقد ذآر في مسالك األبصار أنهم عندهم على أربع طبقا
   . التومان عندهم عبارة عن عشرة آالف ثم أمير ألف ثم أمير مائة ثم أمير عشرة

وهو أمير األمراء آما آان قطلوشاه   : وحكام دولة هذا السلطان أمراء األلوس وهم أربعة أآبرهم بكالري بك  : قال في التعريف
   . غازان وجوبـان عنـد خدابنـدا ثـم عنـد أبـي سعيـدعند 

وهي المراسيم آما يكتب لو آان   : وهـؤالء األمراء األربعة ال يفصل جليل أمر إال بهم فمن غاب منهم آتب في اليرالغ  : قـال
وابهم فتكتب أسماءهم حاضرًا ونائبه يقوم عنه وهم ال يمضون أمرًا إال بالوزير والوزير يمضي األمور دونهم ويأمر ن

والوزير هم حقيقة السلطان وهو المنفرد بالحديث في المال والوالية والعزل حتى في جالئل األمور آما آان بكلـاري بـك 
   . يتحـدث فـي أمـر العسكـر بمفـرده

   . همفأمـا االشتراك في أمور الناس فبهم أجمعين وليس لألمراء في غالب ذلك من العلم إال ما علم نواب

وأمر الجيوش والعساآر إلى آبير أمراء األلوس المسمى   : قال في مسالك األبصار نقًال عن نظام الدين بن الحكيم الطياري
بكالري بك آما آان قطلوشاه مع السلطانين محمود غازان وأخيه محمد خدابندا وجوبان مع خدابندا ثم بعده مع ولده السلطان 

حسـن بـن حسيـن بـن اقبغـا مـع خانـه السلطـان محمـد بـن طشتمر بن اشنتمر بن غبرجي وإليه أبي سعيد بهادرخان والشيخ 
   . يقطع أمر آل ذي سيف

وأمر متحصالت البالد ودخلها وخرجها إلى الوزير وإليه يقطع أمر آل ذي قلم ومنصب شرعي وله التصرف المطلق   : قال
السلطان إال فيما جل من المهمات وما قل من األمور وهو السلطان حقيقًة  في الوالية والعزل والعطاء والمنع ال يشاور

   . وصاحب البالد معنى وإليه ترجع األمور آلهـا وإليـه عقدهـا وحلهـا
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   . أمـا السالطيـن بهـا فـال التفـات لهـم ألنر وال نهي وال نظر في متحصل وال دخل وال خرج

   . ينهم ال تبلغ عشرين تومانًاوعدة جيشهم المنزلة في دواو  : قال

أما إذا أرادوا فإنهم يرآبون بثالثين تومانًا وما يزيد عليها وعامة العسكر ال تزال أسماؤهم في دواوينهم على اإلفراد وآل 
   . طائفة منهم عليهم في الديوان فارس معين إذا رسم لهم بالرآوب رآب العـدة المطلوبة

وقد ذآر أنه آان في هذه المملكة عدة ملوك آصاحب هراة وحلول الجبل هم آالعبيد لقانها األآبر منقادون إليه وداخلون   : قال
   . تحت طاعته

وأما القضاة فعادة هذه المملكة أن يكون بها في صحبة السلطان قاضي قضاة الممالك وهو الذي يولي القضاة في جميع المملكة 
   . ارها إال العراق فإن لبغداد قاضي قضاء مستقل بها يولي فيها وفي بالدها من جميع عراق العربعلى تنائي أقط

   . من ديوان اإلنشاء ودواوين األموال فعلى أتـم نظـام وأعـدل قاعدة  : وأما الكتاب وأصحاب الدواوين

أن   : ل في مسالك األبصار عن نظام الدين الطياريالجملة الثامنة فيما ألرباب المناصب والجند من الرزق على السلطان قد نق
وهو عشرة آالف دينار رابح عنها ستون ألف درهم ثم تزايد   : المقرر لألمراء في القديم من زمن هوالآو لكل نوين أميٍر توماٌن

ـة آلـاف ألـف درهـم الحال بهم حتى ال يقنع النوين فيهم إال بخمسي نألف تومان وهي خمسمائة ألف دينار رابح عنهـا ثالث
   . ومـن خمسيـن تومانـًا إلـى أربعيـن تومانًا

وآان قد استقر لجوبان وهو يومئذ بكالري بك ثم لمن بعده ثلثمائة تومان وهي ثالثة آالف ألف دينار رابح عنها ثمانية عشر 
د جميعهـا عنـد تقريـرات الضمان بها ألف ألف درهم مع ما يحصل لكل من أمراء األلوس األربعة من الخدم الكثيرة في البال

   . على ضمانها

وهـو ألميـر األلف ألف دينار رابح عنها ستة   : وأما أمير ألف ومن دونه فال تجاوز أحد منهـم تقريـره القديـم فـي الديـوان  : قال
   . آالف درهم

ة دينار رابح عنها ستمائة درهم ال تفاوت بينهم وإنما وأما أميـر المائـة وأميـر العشـرة وآـل واحد من العسكر إلى الجند فمائ
تبقى مزية أمير المائة أو العشرة أنه يأخذ لنفسه شيئًا مما هو للعسكرية ولكل طائفة أرض لنزولهم توارثها الخلف عن السلف 

مائتي تومان وهو ألف ألف دينار منذ ملك هوالآو البلـاد فيهـا منازلهـم وأما الخواتين فإنه يبلغ ما للخاتون الواحدة في السنة 
   . رابح عنهـا اثنا عشر ألف ألف درهم وما دون ذلك إلى عشرين تومانًا وهو مائتا ألف دينار

   . عنها ألف ألفا ومائتا ألف درهم

 وأما الوزير فله وخمسون تومانًا وهو ألف ألف وخمسمائة ألف دينار رابح عنها تسعة آالف ألف درهم وال يقنع بعشرة
   . أضعاف هذا في تقادير البالد

وأما الخواجكية من أرباب األقالم فمنهم من يبلغ في السنة ثالثين تومانًا وهي ثلثمائة ألف دينار عنها ألف ألف وثمانمائة ألف 
   . درهم

على الجهـات التـي والذي لألمراء والعسكرية ال يكتب به مرسوم ألن آل طائفة ورثت مالها من ذلك عن آبائها وهم   : ثم قال
قررهـا لهـم هوالآو لم تتغير بزيادة وال نقص إال أآابر األمراء الذين حصلت لهم الزيادات فإنه في ذلكالوقت آتـب لهـم بهـا 

   . بأمر القان أصدرها الوزراء عنه ومن الخواتين من أخذ بماله أو ببعضه بالدًا فهي له

   . من اإلدرارات والرسومات حتى إن بعض الرواتب يبلغ ألف ديناروفـي هـذه المملكـة ما ال يحصى   : قـال
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وأما اإلدرارات من المبلغ أو القرى فإنها تبقى لصاحبها آالملك يتصرف فيه آيف شاء من بيٍع الجملة التاسعة في ترتيب أمور 
الحكيم الطياري أن أهل هذه  السلطان بهذه المملكة على ما آان األمر عليه حكى في مسالك األبصار عن نظام الدين بن

المملكة من التتر آانوا قد داخلوا العجم وزوجوهم وتزوجوا منهـم وخلطوهـم بالنفـوس فـي األمـور فتفخمـت قواعدهم وجرت 
   . على عوائد الخلفاء والملوك في غالب األمور قوانينهم

تبريز وهو مكان متسع ذو مروج ومياه على ما تقدم  فأما مشتاه فبأوجان بظاهر  : ثم للسلطان بهذه المملكة مشتًى ومصيف
   . ذآره وبه قصور ألآابر األمراء والخواتين

أما عامة األمراء والخواتين فإنهم يتخذون زروبًا من القصب آالحظائر يتزربون بها وينصبون معها الخرآاوات والخيام 
فهم راحلين عنها أحرقوا تلك الحظائر لكثرة ما يتولد فيما فتصير مدينة متسعة الجوانب فسيحة األرجاء حتى إذا خرجوا لمصي

   . بقي منها من األفاعي والحيات سوال يبالون بما يغرم عليها من آثير األموال

أما مصيفه فمكان يعرف بقرابـاغ ومعنـاه البستـان األسـود وفيـه قـرٍى متعـددة وهـو صحيـح الهـواء طيـب المـاء آثيـر 
ـزل بـه الـأردو وهـو وطـاق السلطـان وأخذت األمراء والخواتين منزلهم نصب هناك مساجد جامعة وأسواق المرعـى وإذا ن

منوعة يوجد بها من آل ما في أمهات المدن الكبار حتى يكون بها أسواق ال ينكر أحد على أحد بل آل أحد وما استحسن إال 
لكلفة الحمل ومشقة السفر وذآر أنه آان من عادة سلطانهم أنه ال يعمل أن األسعار تغلو حتى يصير الشيء بقيمة مثليه أو أآثر 

موآبًا وال يجلس لخدمة وال لقراءة قصص حكمية وإبالغ مظالم إليه بل له من أبناء األمراء خاصٌة له يقال لهم اإلينافيـة 
   . سيكونـون حولـه ال يكـاد منهـم مـن يفارقه

األيام على نحو عشرين غلوة سهم منها إلى باب الكرباس وتنصب لهم هناك آراسي  فأما األمراء فإنهم يرآبون في غالب
األعلى ثم األدنى ويدخل الوزير في بكرة آل يوم على القان   : صندلية يجلس آل أمير منها على آرسي منها بحسب مراتبهم

   . الدخول أو ال هذا وال هذاويبقى األمراء على باب الكرباس فإما أن يخرج لهم القان وإما أن يأذن لهم في 

فإذا حضر طعام القان بعث إلى آل أمير منهم شيئًا لألآل بمفرده يأآله هو ومن انضم معه فيأآلون ثم يتفرقون ويذهبون إلى 
   . حالهم ومن تأخر منهم عن الحضور لم يطلب بحضور إال أن تدعو الحاجة

   . أمير األلوس أمـا الظالمـات فـإن آانـت متعلقة بالعسكرية فإلى

وإن آانت متعلقة بالبالد واألموال أو الرعايا فإلى الوزيـر بـل أآثـر الظالمـات ال يفصلهـا إال الوزيـر لمالزمتـه القـان بخلـاف 
وليس في هذه البالد قاعدة محفوظة بل آان من انضوى إلى خاتون من الخواتين أو أمير   : أميـر األلـوس لقلة مالزمته ثم قال

   . من األمراء أو آبير من الخواجكية قام بأمره إما في قضاء حاجة يطلبهـا

   . أو إزالـة ظالمـة يشكوهـا

   . حتـى إن مـن الخواتيـن و األمراء من يقتل ويوسط بيده بغير أمر القان وال أمير األلوس

وهي المراسيـم فالمتعلـق باألمـوال تسمـى الطـن   : غالجملة العاشرة فيما يتعلق بترتيب ديوان اإلنشاء بهذه المملكة أما اليرال
   . طمغـا ويكـون صدورهـا عـن رأي الوزير وآذلك المتعلق بالبريد

   . والمتعلق بالعسكرية صادر عن أمير األلوس

فيمـا يكتب ثم وليس ألحد على الجميع خط إال الوزير وإنما العادة أن يأمر الوزير بكتابة ما يرى ثم تؤخذ خطوط المتحدثين 
   . تحرر مسودة وتعرض على الوزير فيأمر بتبييضها فإذا بيضت آتب عليها اسم السلطان ثم تحته اسم األمراء األربعة

ويخلى تحته مكان لخط الوزير ثم يكمل اليرلغ ويختمه بالتاريـخ شخـص معد لذلك غير من يكتب ثم يكتب الوزير في المكان 
   . الم فالن يسمي نفسهالخالي فالن شوري أي هذا آ
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   . ثم إن آان متعلقًا بالمال أثبت بالديوان المتعلق به وإال فال

   . فأما المتعلق بالعسكر فمنشأ األمر فيه عن أمير األلوس يأمرهم على بقية الترتيب وال خط ألمير األلوس بيده

وقد اختلفت   : وعادة أصحاب الدواوين عندهم آما هو بمصر والشام ال يعلم صاحب عالمة حتى يرى خط نائبه عليه أوًال قلت
   . األحوال بعد ذلك وتغيرت عما آانت عليه في جل األمور

وسكـون الـواو ثـم راء مهملـة  بضـم المثنـاة مـن فـوق  : المملكة الثانية مما بيد بني جنكزخان مملكة توران قـال فـي المشتـرك
   . وألـف ونـون

وهـي مـن نهـر بلـخ إلـى مطلـع الشمـس علـى سمـت الوسـط فمـا أخـذ عنهـا جنوبًا آان بالد السند ثم الهند   : قـال فـي التعريـف
ماجار وما جاورهم من وما أخذ عنها شماًال آان بالد الخفجاخ وهي طائفة القبجاق وبالد الصقلب والجهارآس والروس وال

   . طوائف األمم المختلفة سكان الشمال

ويدخـل فـي تـوران ممالـك آثيـرة وبلـاد واسعـة وأعمـال شاسعـة وأمم مختلفة ال تكاد تحصى تشتمل على بالد غزنة   : قـال
د وغير ذلك وبالد ترآستان والباميان والغور وما وراء النهـر الـذي هـو نهـر جيحـون نحـو بخارا وسمرقند والصغد وخجن

وأشروسنة وفرغانة وبالد ساغون وأطـرار وصريـوم وبلـاد الخطـا نحـو بشمالـق والمالـق إلـى قراقـوم وهـي قريـة 
   . جنكزخـان التي أخرجتـه وعريستـه التـي أدرجتـه

   . إلـى مـا وراء ذلـك مـن بالد الصين وصين الصين

   . ة وأعمال حفيلةوآل هذه ممالك جليل  : ثم قال

   . أما في المشترك فإنه قد جعل توران اسمًا لمجموع ما وراء النهر من مملكة الهياطلة وهي جزء مما تقدم ذآره

وهي من أجل الممالك   : وما بعده وما معه قال  : قال في مسالك األبصار  : وقد قسم في التعريف مملكة توران إلى ثالثة أقسام
   . وأشهرها

وهـي ممالـك طائـرة السمعـة طائلـة البقعـة أسـرة ملـوك وأفق علماء ودارة أآابر ومعقد ألويٍة وبنود ومجرى سوابق   : الثم ق
وجنود آانت بها سلطنة الخانية وآل سامان وبني سبكتكيـن والغوريـة ومن أفقها بزغت شمس آل سلجوق وامتدت في اإلشراق 

   . ول هـذه الممالـك على قربهاوالشروق وغير هذه الدول مما طم سهـ

آانت قبل انتقالها إلى اإلسالم في ملوك الترك ال ترامى وال ترام وال يشق لها سهام حتى إذا خيم بها اإلسالم وحاز ملكها هذه 
جريـت األمة برقت باإليمان أسرتها وتطرزت بالجوامع والمساجد قراها ثم بنيت بها المدارس والخوانق والربـط والزوايـا وأ

األوقاف عليها وآثر من العلماء أهلها وسـارت لهـا التصانيـف المشهـورة فـي الفقـه والحديـث واألصـول والخلـاف وآـان 
   . فيهـم الرؤساء واألعالم والكبراء أهل البحث والنظر

ها ماء ومرعى لم يغير القائل الحق هي في أواسـط المعمـور وأوسـع الـأرض إذا قيل أنها أخصب بالد اهللا تعالى وأآثر  : ثم قال
   . في أوصافها ذات األنهار السارحة والمروج الممتدة آأنما نشرت الحلل على آفاقها ونثرت الحلى على حصبائها

الجملة األولى في ذآرحدودها وطولها وعرضها وموقعها من األقاليم السبعة أما حدودها وطولها وعرضها فقال في مسالك 
ي واقعة بشرق محٍض آخذة إلى الجنوب يحدها السند من جنوبيها والصين من شرقيها وخوارزم وإيران من وه  : األبصار

جنوبيها وطولها من ماء السند إلى ماء ايال المسمى قراخوجا وهي تلي بر الخطا وعرضها من ونج وهو منبع نهر جيحون 
اء السند الفاصل بينها وبين السند ومن الشرق أوائل بالد إلى حدود آرآانج قاعدة خوارزم وحدها من الجنوب جبال البتم وم

الخطا ومـن الشمـال مراعـي بـاران وآجنـد وبعـض خراسـان إلـى بحيـرة خـوارزم ومـن الغـرب بعـض خراسـان إلـى 
تصلة بخراسان خوارزم إلى مجرى النهر آخذًا على الختل ثم حكى عن نظام الدين بن الحكيم الطياري أن بالد هذه المملكة م
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متداخلة بعضها ببعض وال يفصل بينهما بحر وال نهر وال جبل وال مفازة بل بينها وبين خراسان أنهار جارية ومزارع 
   . متصلة

الجملة الثانية فيما يدخل في هذه المملكة من األقاليم العرفية وهي اربعة أقاليم اإلقليم األول منها ما وراء النهر قال في تقويم 
والذي ظهر لنا في تحديد ما وراء النهر أنه يحيط به من جهة الغرب حدود خوارزم ومن الجنوب نهر جيحون من   : انالبلد

لدن بذخشان إلى أن يتصل بحدود خوارزم فإن جيحون في الجملة يجري من الشرق إلى الغرب وإن آان يعرض فيه عطفات 
   . تجري جنوبًا مرة وشماًال أخرى

   . وده من الشرق والشمال فلن تتضح ليأما حد  : ثم قال

ومـا وراء النهـر مـن أخصـب األقاليـم منزلـة وأنزهههـا وأآثرهـا خيـرًا وأهلها يرجعون   : قال صاحب آتاب أشكـال الـأرض
وبأٍس  إلى رغبة في الخير واستجابة لمن دعاهم مع قلة غائلة وسالمة ناحية وسماحة بما ملكـت أيديهم مع شدة شوآة ومنعٍة

ونجدٍة وعدة وعدة وآلة وآراع وبسالة وعلم وصالح وليس من إقليم إال ويقحط أهله مرارًا قبل أن يقحط ما وراء النهر مرًة 
واحدة ثم إن أحسوا ببـرد أو بجراد أو بآفة تأتي على زروعهم وغالتهم ففي فضل ما يسلم في عروض بالدهم ما يقوم بأودهم 

وليس بما وراء النهر مكان يخلو من مدن أو قرًى أو مراٍع لسوائمهم   : قل إليهم من غير بلدهم قالحتى يستغنوا به عن شيء ين
وليس من شيء ال بد للناس منه إال وعندهم منه ما يقيم أودهم ويفضل عنهم لغيرهم ومياههم أعذب المياه وأبردها وأخفها وقد 

ميع أقطارها والثلوج من جميع نواحيها والغالب على أهل المال عمت جبالها وضواحيها ومدنها إلى التمكن من الجد في ج
والثروة بها صرف المال في عمل المدارس وبناء الربط وعمارة الطرق واألوقاف على سبل الجهاد ووجوه الخير وعقد 

   . القناطر إال القليل من ذوي البطالة

والغنـم أآثرهـا فإنهـا آمـا يقـال ألعوزها للزرائب وفيها من  وفيها من الدواب الخيل والبغال والحمير واإلبل البخت والبقر
   . المباح ما فيه آفايتهم ولهم من نتاج الغنم الكثير والسائمة المفرطة

وذآـر أنـه يوجـد عنـد آحـاد العامـة مـن عشريـن دابـًة إلـى خمسيـن دابـة ال آلفة عليه في اقتنائها لكثرة وفيها من الحبوب 
لشعير والحمص واألرز والدخن وسائر الحبوب خال الباقال وبها من الفواآه المنوعة األجناس العنب والتيـن والرمـان القمح وا

   . والتفـاح والكمثـرى والسفرجـل والخـوخ والمشمش والتوت والبطيخ األصفر والبطيخ األخضر والخيار والقئاء

   . والقرع وسائر أنواع البقولوفيها منالبقول اللفت والجزر والكرنب والباذنجان 

وفيهـا مـن الرياحيـن الـورد والبنفسـج والـآس واللينوفـر والحبـق وال يوجـد بها األترج والنارنج والليمـون والليـم وال المـوز 
لمحمضات وال قصب السكر وال القلقاس وال الملوخيا فإنها من ذلك عارية الحدائق خالية المروج إال ما أتي به إليها من ا

   . مجلوبًا

   . من القز والصوف وطرائف البز  : وفيها أصناف الملبوس

   . وفيها من المعادن معدن زئبق ال يعادله معدن في الغزارة

   . منهـا السغد  : وقد اشتمل ما وراء النهر على عدة آور

آلخر ويقـال الصغـد بالصـاد بـدل السيـن ويضـاف بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة ودال مهملة في ا  : قال في اللباب
إلـى سمرقنـد فيقـال سغـد سمرقند وهو أحد منتزهات الدنيا األربعة التي هي غوطة دمشق ونهر األبلة وشعب بوان وسغد 

   . سمرقند

ذلك في موضع منه وقد حفت وهي أنزه األربعة ألنه ممتد نحو ثمانية أيام مشتبك الخضرة والبساتين ال ينقطع   : قال ابن حوقل
وهي   : تلك البساتين باألنهار الدائم جريها ومن وراء الخضرة من الجانبين مزارع ومن وراء المزارع مراعي السوائم ثم قال

   . أزآى بالد اهللا وأحسنها أشجارًا
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   . ومنهـا أسرشنـة

   . وسكون الواو وفتـح الشيـن المعجمـة ثـم نـونبضـم األلـف وسكون السين وضم الراء المهملتين   : قـال فـي اللبـاب

والغالب عليها الجبال ويحيط بها من الشرق بعض فرغانة ومن الغرب حدود سمرقند ومن الشمال بعض   : قـال ابـن حوقل
   . فرغانة أيضًا ومن الجنوب بعض حدود آش والصغانيان

   . ة حصنولها عدة مدن ويقال إن بها أربعمائ  : قال أحمد الكاتب

   . ومنها فرغانة

   . بفتح الفاء وسكون الراء المهملة وفتح الغين المعجمة وألف ونون  : قال في المشترك

   . وفيها مدن وآور  : قال ابن حوقل

وبجبـال فرغانـة معـادن   : وإليها ينسب جماعة من العلماء منهم أبو سعيد الفرغاني شارح تائيـة ابـن الفـارض قـال ابـن حوقـل
   . الذهـب والفضـة والفيروزج والحديد

   . وقاعدتها بخارا

وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم  -بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة ثم ألف وراء مهملة مفتوحة   : قال في اللباب
   . السبعة

   . قال في القانون حيث الطول سبع وثمانـون درجـة وثالثـون دقيقـة والعـرض تسـع وثالثـون درجـة وثالثـون دقيقـة

   . وهي مدينـة خارجهـا نـزٌه آثيـر البساتيـن  : قال ابن حوقل

   . ن قيامًا على عمارة قراهم منهموليس بتلك البلدان بلد أهلها أحس  : قال

ويحيط بها وبقراها ومزارعها سوٌر واحد اثنا عشر فرسخًا ولها آورة عظيمة تصاقـب جيحـون علـى معبـر خراسـان وبهـا 
   . يتصـل سغـد سمرقنـد

ومرآز أفالآهم الدائرة وآانت تلك وهي أم األقاليم ويم التقاسيم وقد آانت مستقرًا للدولة السامانية   : قـال فـي مسالـك األبصـار
ثم لم أر ولم أسمع بظاهر بلد أحسن من بخارا ألنك إذا علوت لم يقع نظرك   : الممالك آلها تبعًا لها قال صاحب أشكال األرض

من جميع النواحي إال على خضـرة تتصـل خضرتهـا بلـون السمـاء مكبـة زرقـاء علـى بسـاط أخضـر تلـوح القصـور فيمـا 
يـن ذلـك آالتـراس التبنيـة أو الجحف اللمطية أو الكواآب العلوية بين أراض وضياع مقسومة باالستواء ممهدة آوجه المرآة ب

وهي باب المدينة وباب يون وباب خضـرة وبـاب الحديد وباب قهندر وبـاب بنـي   : في غاية الهندسة ولها سبعة أبواب حديد
مـاء جـار الرتفاعهـا ومياههـم مـن النهر األعظم الجاري من سمرقند وإليها ينيب اإلمام  أسـد وبـاب بنـي سعـد وليـس فيهـا

   . الحافظ أبو عبد اهللا البخاري صاحب الجامع الصحيح في الحديث

   . منهـا الطواويـس  : ولهـا عـدة مـدن

 -ورة ومثنـاة تحـت ساآنة وسين مهملة في اآلخر بفتـح الطاء المهملة والواو وبعد األلف وار ثانية مكسـ  : قـال فـي اللبـاب
   . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعـة

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول سبـع وثمانـون درجـة وأربعون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجـة وثالثـون دقيقـة
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   . وهـي مدينة من مضافات بخارا داخل الحائط الدائر على أعمـال بخـارا آثيـرة البساتيـن والماء الجاري  : قـال ابـن حوقـل

   . وقد خربت اآلن  : قال

هي قرية من قرى بخارا خرج منها جماعة من العلماء وبينها وبين بخارا سبعة فراسخ وإليها ينسب   : وقال في اللباب
   . ـي صاحـب المصبـاح علـى الحـاوي الصغيـر فـي فقـه الشافعيـة ردًا لهـا فـي النسـب إلى المفرد وهو الطاوسالطاووس

   . ومنهـا نخشـب

   . بفتـح النـون وسكـون الخـاء وفتـح الشيـن المعجمتيـن ثـم بـاء موحدة  : قـال فـي اللبـاب

   . يعنـي بفتـح النـون والسيـن المهملـة فـي اآلخـر -ف فلمـا عربـت قيـل نسـ  : قال في تقويم البلدان

وهي في مستٍو من األرض والجبال منها على نحو مرحلتين مما يلي آش وبينها وبين جيحون مفازة ولها   : قـال ابـن حوقل
   . نهر يجري في المدينة وينقطع في بعض السنة والغالب عليها الخصب

   . وهي وبية  : قال المهلبي

   . ومنها آش

   . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة -بفتح الكاف ثم شين معجمة مشددة   : قال في المشترك

   . قال في األطوال حيث الطول تسع وثمانون درجة وثالثون دقيقة والعرض تسـع وثالثـون درجـة وثالثـون دقيقـة

ث فرسـخ فـي مثله وهي خصبٌة وفواآهها تدرك قبل فواآه غيرها من بالد ما وراء وهـي مدينـة قدرهـا ثلـ  : قـال ابـن حوقـل
   . النهر وطول عملها أربعة ومنها سمرقند

وموقعهـا  -بفتح السين المهملة والميم وسكون الراء المهملة وفتح القـاف وسكـون النـون ثـم دال مهملـة   : قال في تقويم البلدان
   . في اإلقليم الخامس

   . قال في القانون حيث الطول ثمان وثمانون درجة وعشرون دقيقة والعرض أربعون درجة

وهـي قصبـة السغد وهي مبنية على ضفة واديه وهي مرتفعة عن الوادي وحول سورها رسم خنـدق عظيم   : قال ابن حوقـل
ولها نهر يدخل إليها على حماالت في الخندق معمول بالرصاص وهو نهر جاهلي يشق السـوق بموضـع يعـرف بـرأس 

   . الطـاق

بوابها يسمى باب آش صفحـًة من حديد وعليها آتيبة يزعم أهلها أنها بالحميرية ورأيـت علـى بـاب مـن أ  : قـال ابـن حوقـل
   . وأن الباب من بناء تبع ملك اليمن وأن مـن صنعـاء إلـى سمرقنـد ألـف فرسـخ وأن ذلـك مكتـوب مـن أيـام تبـٍع

   . ثم وقعت فتنة بها في أيام مقامي بها وأحرق الباب وذهبت الكتابة  : قـال

   . أعاد عمارة الباب محمد بن لقمان بن نصر السامانـي ولـم يعـد الكتابـةثم 

والمـراد تبـع المسمـى بأسعـد أبـا آـرٍب وقـد أشرت إلى قضية تبع فـي بنـاء سمرقنـد فـي الكتـاب الـذي أنشأته ألن   : قلـت
مفاوضة في الصلح بعد واقعة دمشق والقبض على يكتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية إلى تمرلنك عند إرساله بال

وال زال بالنصر تقضي قواضبه وبالظفر وحسن األثر تمضي   "   : ابن عثمان صاحب برسا من بالد الروم بقولي بعد الدعاء
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لـى مـا سيأتـي ع  " مقانبه وتشاع مناقبه وبلسان دولته القاهرة يصاح بتبع سمرقند لن تبلغ هذه الرتبة حتى نظـم الجـزع ثاقبـه 
   . ذآـره فـي الكالم على مكاتبة القان صاحب ما وراء النهر في الكالم على المكاتبات في المقالة الرابعة إن شاء اهللا تعالى

وسمرقنـد مدينة مرتفعة يشرف الناظر بها على شجر أخضر وقصور تزهر وأنهار تطرد وعمارة   : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . طرف بها على مكان إال مأله وال بستان إال استحسنهتتقد ال يقع ال

مـن الفيلـة واإلبـل والبقـر والوحـوش   : وقد نصصـت أسحـار السيـر وتشبهـت بطوائـف الحيـوان  : قال صاحب أشكال األرض
   . المقبـل بعضهـا على بعض

الصين مرتفع عن وجه األرض ينزل إليه بدرج آثيرة  باب مما يلي المشرق يعرف بباب  : وبها حصن ولها أربعة أبواب  : قال
مطل على وادي السغد وباب مما يلي المغرب يعرف بباب النوبهار على نشز من األرض وباب ممـا يلـي الشمـال يعـرف 

مامات فيها ما في المدن العظام من األسواق الحسان والح  : ببـاب بخـارا وبـاب ممـا يلـي الجنـوب يعـرف ببـاب آش قال
   . والخانات والمساآن وبناؤها من طيـن وخشـب والبلـد آله طرقه وسككه وأسواقه وأزقته مفروشة بالحجارة

   . ومنهـا بنكـث

وموقعهـا فـي اإلقليم الخامس من  - بكسـر البـاء الموحـدة وسكـون النـون وفتح الكاف وفي آخرها ثاء مثلثـة   : قـال فـي اللبـاب
   . ةاألقاليم السبع

قال في األطوال حيث الطول تسعون درجة والعرض إحدى وأربعون درجة وعشرون دقيقة ولها سوٌر وربٌض وبساتين 
   . آثيرة

   . بنـون وواو وباء موحدة ثم آاف ومثناة من فوق -ومنهـا نوبكـت 

   . تين آثيرةوهي قصبة ناحية إيالق وعليها سوٌر ولها عدة أبواب وفيها مياه وبسا  : قال ابن حوقل

   . ومنهـا خجنـدة

بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون ثم دال مهملة  : قـال فـي اللبـاب وهي مدينة على طرف سيحون مضمومة إلى  - 
   . فرغانة واقعة في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . ون دقيقةقال في القانون حيث الطول تسعون درجة والعرض أربعون درجة وخمس

ومنها إلى سمرقند سبع   : وهي مدينة آبيرة وهي في مستٍو من األرض ولها بساتين آثيرة قال أحمد الكاتب  : قال في اللباب
   . مراحل ومنها إلى الشاش آذلك

   . ومنهـا تنكـت

وهي مدينة من مدن الساحل  -ثانية  بضـم المثنـاة مـن فـوق وسكـون النـون وفتـح الكاف وفي آخرها تاء  : قـال فـي اللبـاب
   . وقيل هي قصبة إيالق وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

ولها نهر ودار إمارة   : قال في األطوال حيث الطول إحدى وتسعون درجة والعرض ثالث وأربعون درجة قال في اللباب
   . وخرج منها جماعة من العلماء

   . ومنها أخسيكث
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بفتح األلف وسكون الخاء المعجمة وآسر السين المهملة وسكـون المثنـاة مـن تحتهـا وفتـح الكـاف وفـي آخرهـا   : في اللباب قال
   . ثـاء مثلثة

وهي مدينة من بالد فرغانة واقعة في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال في األطوال حيث الطول إحدى وتسعون درجة 
   . والعـرض اثنتـان وأربعون درجة وخمس وعشرون دقيقةوعشـرون دقيقـة 

   . وهي على شط نهر الشاش في أرض مستوية بينها وبين الجبال نحو فرسخ  : قال ابن حوقل

   . ومنها ترمذ

ء وآسر الميم والمتداول على لسان أهلها فتح التا  : قيل بفتح التاء ثالثة الحروف وقيل بضمها وقيل بكسرها قال  : قال في اللباب
وهي مدينة  -والمشهور في القديم آسر التاء والميم جميعًا وقيل بضم التاء والميم وبينهما راء ساآنة وفي آخرها ذال معجمة 

   . على شط جيحـون واقعـة فـي اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة

قيقة والعرض ست وثالثون درجة وخمس وثالثون قـال فـي القانـون حيـث الطـول إحدى وتسعون درجة وخمس وخمسون د
ومعظم مساآنها وأسواقها مفروشة باآلجر وهي قصبة تلك النواحي وأقـرب الجبـال إليهـا على مرحلة   : دقيقة قال ابن حوقل

   . وليس لقراها شرب من جيحون بل من نهر الصغانيان

   . ولها مدن آثيرة وآوٌر مضافة إليها  : قال

   . وهي مدينة قديمة  : قال في اللباب

   . ومنها الصغانيان

   . بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة وألف ونون ومثناة تحتية ونـون فـي اآلخـر جميع ذلك بالتخفيف  : قال في اللباب

   . بعةوهي مدينة موقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم الس -ويقال لها بالعجمية جغانيان   : قال

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول تسعـون درجة وثالثون دقيقة والعرض ثالث وأربعون درجة وثالث عشـرة دقيقـة

   . وهي أآبر من ترمذ إال أن ترمذ أآثر أهًال  : قـال ابـن حوقـل

   . وهي آورة آبيرة آثيرة الماء والشجر والنسبة إليها صغاني وصاغاني  : ثم قال

يم الثاني ترآستان بضـم التـاء المثنـاة مـن فـوق وسكـون الـراء المهملـة وضم الكاف وسكون السين المهملة وألف بعدها اإلقل
   . نون ومعناها ناحية الترك

 وهي مملكة لو انفردتلكانت ملكًا آبيرًا وسلطنة جليلة زهرة الدنيا وطراز األرض بالد الترك وحقيقًة  : قال في مسالك األبصار
   . من آناسها رتعت غزالنها ومن غابها أصحرت ليوثهم

   . وهي إقليم فسيح المدى قديم الذآر منشأ حماه ومنسب آماه

وهو المراد بقولهم بالد األتراك ولم تزل الملوك تلحظها التقاء بوادرها والتقاء ذواخرهـا فأشـد مـا نكرت األيام معالمها 
   . وغيرت الغير أحوالها
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لقد صادفت حدة التتار في أول التيار فجاءت قدامهـم فـي سـورة غضبهـم ونفخـة نارهم فأمالت السيوف حصائد أحبالهم و  : قال
   . ولم يبق إال من قل عديده

حكى لي من جال في رساتيقها وجاز في قراها أنه لم يبق من معالمها إال رسوٌم داثرة وأطالل ناتئة يرى على البعد   : ثم قال
مشيدة البناء مخضرة األآناف فيأنس لعله يجد بها أنيسًا ساآنًا فإذا جاءها وجدها عالية البنيان خاليًة من األهل والسكـان  القرية

   . إال أهـل العمـل وأصحـاب السائمـة

   . زارع ليسـت بذات حرث وال زرع وإنما خضرتها مروج أطلعها باريها بها من النباتات البرية ال بذرها باذٌر وال زرعها

   . ويوجد بها خلف من بقايا العلماء ويجزى التيمم فيها بالتراب بعد الماء

   . ومن نواحيها فاراب

   . بفتـح الفـاء والـراء المهملـة بيـن ألفيـن وفـي آخرهـا بـاء موحـدة  : قـال فـي المشتـرك

   . ه ليس في اللغة الترآية فاءالصـواب إبدال الفاء باء موحدة ألن  : وقـال فـي مسالـك األبصـار

   . وهـي ناحيـة لها غياض ولهم مزارع ومقدارها في الطول والعرض أقل من يوم  : قال ابـن حوقـل

   . وتسمى أطرار  : قال في تقويم البلدان

   . وقاعدتهـا قاشغـر

   . ح الغيـن المعجمـة وفـي آخرهـا راء مهملـةبفتح القاف وسكون األلف ثم سكون الشين المعجمة أيضًا وفتـ  : قـال فـي اللباب

   . وموقعها في اإلقليم السادس من األقاليم السبعة -ويقـال لهـا آاشغـر بإبـدال القـاف آافًا   : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . قال في األطوال حيث الطول ست وتسعـون درجـة وثالثـون دقيقة والعرض أربع وأربعون درجة

   . وهي مدينة عظيمة آهلة عليها سوٌر وأهلها مسلمون  : مهلبيقال ال

   . قال في القانون وتسمى أزدوآند

   . أمـا الـآن فقاعدتهـا قرشـي بقـاف وراء مهملة وشين معجمة ثم ياء مثناة من تحت في اآلخـر  : قـال فـي مسالـك األبصـار

   . وجـا فـي نهايـة الحـدوهـي علـى نهـر قراخ  : قـال فـي مسالـك األبصـار

وهـي وإن لم تكن شيئًا مذآورًا وال لها على اختالف حاالت الزمان شهرة تذآر لكن قد شملها في دولة ملوآها اآلن من   : قـال
   . نظر السعادة لنسبتها إلى أنها سكن لهم وإن آانوا ليسوا بسكان جدار وال متديرين في ديار ولكن السم وسمت به

   . منها آدر  : وبها عدة مدن أيضًا

   . وهي قصبة فاراب  : قال في األطوال

   . وإليها ينسب فيلسوف اإلسالم أبو نصر الفارابي  : قال في مسالك األبصار
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   . ومنهـا ختـن

قليم الخامس من األقاليم وموقعها في اإل -بضـم الخـاء المعجمـة وفتـح المثنـاة مـن فـوق ونـون فـي اآلخر   : قـال فـي اللبـاب
   . السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول ست وثمانون درجة والعرض ثنتان وأربعون درجة

   . وهـي أقصـى ترآستـان  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهي مدينة خصبٌة آهلة عامرة بها أنهار آثيرة  : قـال في العزيزي

   . ومنها جنٌد

وهـي بلـدة واقعـة فـي اإلقليـم السـادس مـن األقاليـم  - بفتـح الجيـم وسكـون النـون وفـي آخرهـا دال مهملـة   : قـال فـي اللبـاب
   . السبعـة

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول سبـع وثمانـون درجـة وخمـس وأربعـون دقيقة

   . والعرض سبع وأربعون درجة

   . وهي في حدود الترك على طرف سيحون خرج منها جماعة من الفضالء  : قال في اللباب

   . ومنها إسفيجاب

بكسر األلف وسكون السين المهملة وآسر الفاء وسكون المثنـاة مـن تحـت وفتـح الجيـم وفـي آخرهـا بـاء   : قال في اللباب
وموقعهـا فـي اإلقليـم السـادس مـن األقاليـم  -إبـدال الفـاء بـاًء موحـدة  ووقـع فـي مسالـك األبصـار -موحـدة بعـد األلـف 

   . السبعـة

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول تسـع وثمانـون درجـة وخمسون دقيقة والعرض ثالث وأربعون درجة

   . وهي بلدة آبيرة  : قال في اللباب

   . وهي من ثغور الترك  : قال في تقويم البلدان

   . ومنها طراز

وهي مدينة علـى حـد بلـاد التـرك واقعـٌة فـي اإلقليـم  - بفتح الطاء والراء المهملتين وألف وزاي معجمة   : قال في اللباب
   . السـادس مـن األقاليـم السبعـة

وثالثون دقيقة قال قـال فـي األطوال حيث الطول تسع وثمانون درجة وخمسون دقيقة والعرض ثالث وأربعون درجة وخمس 
   . وحولها حصون منسوبة إليها  : ابن حوقل

   . ومنهـا نيلـي

فاألولى نيلي   : وهي أربعة مدن بين آل مدينة واألخرى فرسخ واحد ولكل واحدة منها اسم يخصها  : قال في مسالك األبصار
   . والثانية نيلي مالق والثالثة آجك والرابعة تالن
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   . سمرقند عشرون يومًاوبينها وبين   : قال

   . بفتح الهمزة وسكون الالم وفتح الميم وألف بعدها ثم الم مكسورة وقاف في اآلخر -ومنها ألمالق 

   . وبينهـا وبيـن نيلـي عشـرون يومـًا  : قال في مسالـك األبصـار

موتاٌن يقع فيها في بعض السنوات لما ونقـل عـن الشيـخ محمـد الخجنـدي الصوفي وغيره أن بها من الخيل واألغنام ما لوال
   . بيعت وال وجد من يشتريها لكثرتها وبرآات نتاجها

بضـم الطـاء المهملـة وفتـح الخـاء المعجمـة وألـف وضـم الـراء وسكون السين   : اإلقليم الثالث طخارستان قـال فـي اللبـاب
   . المهملتين وفتـح المثنـاة مـن فـوق وألـف ونـون

   . وهـي ناحيـة مشتملـة على بلدان في أعلى نهر جيحون  : قـال

   . وهـو إقليـم له مدن آثيرة من مضافات بلخ  : وقـال ابـن حوقـل

   . ولوالـج - وقاعدتها فيما ذآره في القانون 

   . م الرابـع مـن األقاليـم السبعةوموقعها في اإلقلي -قـال فـي تقويـم البلـدان بواويـن بينهمـا لـام ساآنـة ثم ألف والم وجيم 

   . قال في األطوال حيث الطول اثنتان وتسعون درجة وعشرون دقيقة والعـرض سـت وثالثـون درجـة وخمـس وخمسـون دقيقة

   . قال في القانون وهي مقر مملكة الهياطلة في القديم

   . وهي في مستٍو من األرض  : قال المهلبي

   . لكندمنها إسك  : ولها مدن

   . بكسر األلف وسكون السين المهملة وفتح الكافين بينهما الم ساآنة ثم نون آذلك ودال مهملة في اآلخر  : قال في اللباب

   . وقد تحذف األلف من أولها  : قال

   . وهي مدينة صغيرة موقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . سعون درجة وخمسون دقيقة والعرض ست وثالثون درجة وخمسون دقيقةقال في القانون حيث الطول اثنتان وت

   . وهي مدينة صغيرة آثيرة الخير  : قال في اللباب

   . ومنهـا راون

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الرابع مـن األقاليـم السبعـة - بفتـح الـراء المهملـة والـواو ونـون فـي اآلخـر   : قـال فـي اللبـاب

   . فـي األطـوال حيـث الطـول اثنتـان وتسعـون درجة وأربعون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة وخمس وثالثون دقيقة قـال

   . وهي مدينة من طخارستان ولم يزد  : قال في اللباب
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   . ن المعجمـات ونـون في اآلخربفتـح البـاء الموحـدة والـذال وسكـون الخـاء وفتـح الشيـ  : اإلقليم الرابع بذخشان قـال فـي اللبـاب

   . وهو اسم للمدينة واإلقليم معًا  : قـال ابـن حوقل

   . وهي في أعلى طخارستان متاخمـٌة لبلـاد التـرك  : قال في اللباب

معدود هي مع مملكة ما وراء النهر وليست حقيقة منها وال من ترآستان بل هو إقليم قائم بذاته   : وقـال فـي مسالك األبصار
   . المجاورة مع أخواته وقد حوى آل بديع من حيوانه ومعدنه ونباته

ثـم حكـى عـن محمـد الخجندي الصوفي وغيره أن بها معدن البلخش ومعدن الالزورد وهما في جبل بها يحفر عليهما في 
   . جد بعد التعب الشديد واإلنفاق الكثيـرمعادنهما فيوجد الالزورد بسهولة وال يوجد البلخش إال بتعب آثير وإنفاق زائد وقد ال يو

   . ولذلـك عـز وجـوده وعلـت قيمتـه وآثـر طالبـه والتفـت األعناق إلى التحلي به

   . وقد تقدم ذآره في المقالة األولى في الكالم علـى مـا يحتـاج الكاتـب إلـى معرفتـه ليصفـه عنـد ذآـر األحجـار النفيسة

   . س قطعـة وصلـت إلـى بلـاد الشـام منـه قطعـٌة زنتهـا خمسـون درهمـًاوقد تقدم هناك أن أنف

   . وقـد ذآـر فـي اللباب أن بها معدن البلور أيضًا وقد تقدم ذآره هناك في الكالم على األحجار النفيسة

الجملة الثالثة في الطرق الموصلة إليها وبعض المسافات الواقعة بين بالدها قد تقدم في الكالم على مملكة إيران الطريق إلى 
   . آمل الشط بشط جيحون

ومن آمل إلى بخارا تسعة عشر فرسخًا ومن بخارا إلى سمرقند سبعـة وثالثـون فرسخـًا ومـن سمرقنـد إلى   : قال ابن خرداذبه
الشاش اثنان وأربعون فرسخًا ثم إلى باب الحديد ميالن ثم إلـى آـار فرسخـان ثـم إلـى إسفيجـاب عشـرة فراسـخ ومـن 

   . تة وعشـرون فرسخـًاإسفيجـاب إلـى أطـرار وهـي فـاراب س

   . ومن سمرقند إلى خجندة سبع مراحل ومن خجندة إلى الشاش أربع مراحل  : قـال فـي تقويم البلدان

بفتح الجيم وسكون  -الجملة الرابعة في عظام األنهار الواقعة في هذا القسم من مملكة توران وهي نهران الـأول نهر جيحون 
المهملة وسكون الواو ثم نون ويسمى نهر بلخ أيضًا إضافة إلى مدينة بلخ من بالد فارس المقدم الياء المثناة تحت وضم الحاء 

   . ذآرها

وقـد اختلـف النقـل فيه وأقربه ما نقله ابن حوقل أن عمود نهر جيحون يخرج من حدود بذخشـان ثـم   : قال في تقويم البلـدان
ًال حتى يصل إلى حدود بلخ ثم يسير إلى ترمذ ثم غربًا وجنوبًا إلى زم واسمها تجتمـع إليـه أنهـار آثيـرة ويسيـر غربًا وشما
   . أمويه ويجري آذلك غربًا وشماًال إلى خوارزم

   . ويخرج جنوبًا ويمر قرب خجندة ويتجاوزها ويصب في البحر األخضر  : قال في رسم المعمور

   . الثانـي نهـر سيحـون

   . وقـد اختلـف النقـل فيـه أيضًا  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . والمختار ما ذآره ابن حوقل ألنه يحكي ذلك عن مشاهدة  : قال
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إن نهر الشاش بقدر الثلثين من نهر جيحون وهـو مـن حـدود بلـاد التـرك ويمـر علـى أخسيكـث ثـم يسيـر مغربًا بميلة   : فقال
   . نغي آنت ثم يقع في بحيرة خوارزم على مرحلتين من ينغي آنتإلى الجنوب إلى خجندة ثم يجري إلى فاراب إلى ي

   . الجملة الخامسة في معامالتها وأسعارها أما معامالتها فبالدينار الرابح وهي ستة دراهم آما في معظم مملكة إيران

   . وفـي بعضهـا بالدينـار الخراسانـي وهـو أربعـة دراهـم

   . درهـم بثمانيـة فلـوس ودرهـم بأربعـة فلوس  : اهمهم نوعانودر  : قـال فـي مسالـك األبصـار

   . ودراهمها فضٌة خالصة غير مغشوشة  : قال

   . وهي وأما أسعارها فأسعارها جميعها رخية حتى إذا غلت األسعار فيها أعلى الغلو آانت مثل أرخص األسعار بمصر والشام

ة توران قد تقدم في الكالم على أصل مملكة توران أنها آانت مملكة الترك في الجملة السادسة في من ملك هذا القسم من مملك
   . القديم

وأنه آان بها افراسيـاب بـن شبـك بـن رستـم بـن تـرك بـن آوبـر بـن يافـث بـن نـوح عليـه السلـام على الخالف السابق فيه 
   . وآانت تعرف بمملكة الخانية

الطبقة األولى ما هو عقيب الفتح وهم على ضربين الضرب األول ملوك ما وراء النهر   : بقتينأما في اإلسالم فملوآها على ط
وآانت بيد نواب الخلفاء برهًة من الزمان في صدر اإلسالم ثم تغلب عليها الملوك بعد ذلك وحازوها وتوالت عليها أيديهم إلى 

   . اآلن

سامـان بـن جثمـان بـن طمغـان بـن بوشـرد بـن بهـرام وبيـن المذآـور فـي وأول من تغلب عليها من الملوك السامانية وهم بنو 
   . أخبـار آسـرى أبرويـز أحـد ملـوك الفرس

وأول مـن ملكهـا منهـم أولـاد أسـد بـن سامـان فـي خالفـة المأمـون في سنة أربع ومائتين فتولى أحمد بـن أسـد فرغانـة 
ة ونـوح بـن أسـد سمرقنـد ثم مات نوح بن أسد بسمرقند ثم مات أحمد بفرغانة واستخلف ويحيـى بـن أسـد الشـاش وأسروشنـ

ابنه نصرًا على أعماله وآان إسماعيل بن أحمد يخـدم أخـاه نصـرًا فولـاه نصـٌر بخـارا فـي السنة المذآورة وآان إسماعيل 
ما وراء النهر وملك إسماعيل المذآور خراسان مع ما  رجًال خيرًا يحب أهل العلم ويكرمهم فاستقرت قدمه ببخارا وملك جميع

   . وراء النهر في سنة سبع وثمانين ومائتين

ثـم ملـك بعـده مـا وراء النهـر وخراسـان ابنـه أحمـد بـن إسماعيـل حتـى قتل في سنة إحدى وثلثمائة وولـي بعده ما وراء 
   . إحدى وثالثين وثلثمائة النهر وخراسان ابنه أبو الحسن نصر ابن أحمد وتوفي سنة

   . وولي بعده ما وراء النهر وخراسان ابنه نوح بن نصر وتوفي في سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة

وولـي بعده ما وراء النهر وخراسان ابنه عبد الملك بن نوح وبقي حتى قبض عليه إيليك خان ملـك التـرك وحبـس هـو وجميـع 
تسع وثمانين وثلثمائة وانقرضت بموته دولة بني سامان وآانت دولتهم من أحسن الدول  أقاربـه ومات في الحبس في سنة

   . وأعدلها وآانت واليتهم إمارًة ال ملكًا

وملك بعدهم ما وراء النهر ايليك خان المقدم ذآره وتوالت بأيديهم حتى ملكها منهم رجل اسمه أحمد خان فبقيت بيده حتى 
في سنة اثنتيـن وثمانيـن وأربعمائة وأطاعه صحب ترآستان فخطب له وضرب السكة باسمه ثم ملكها منه ملكشاه السلجوقي 

   . خرج عنها وعاد أحمد خان إليها فبقي حتى ثبتت زندقته وضرب عنقه في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة
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مـا بيـده ممـا وراء النهـر وغيـره وملك بعده ابن عمه مسعود ثم أقيمت الخطبة بما وراء النهر لبرآيارق ثم خطب برآيارق في
   . ألخيه محمد بن ملكشاه

   . ثم غلب عليها الخطا الكفار في سنة سـت وثالثيـن وخمسمائـة وانتزعوهـا مـن يـد سنجـر بـن ملكشـاه

   . وهم طائفة من الترك مسلمون  : ثم صارت بيد الغز

   . آرهم إلى أن غلب عليها جنكزخان في سنة ست عشر وستمائةثـم استولـى عليها بنو أنوشتكين ملوك خوارزم اآلتي ذ

وهو أحد مماليك أبي إسحاق بن ألبتكيـن صاحـب جيـش   : وأمـا غزنة وما معها فكانت بيد بني سامان ثم غلب عليها سبكتكين
ثم مات وقام باألمر بها بعده غزنـة للسامانيـة المقـدم ذآـره فـي سنـة سـت وستيـن وثلثمائـة بعـد موت أبي إسحاق المذآور 

ابنه إسماعيل ثم غلبه عليها أخوه محمـود بـن سبكتكيـن واستضـاف إليهـا بعـض خراسـان فـي سنـة تسـع وثمانيـن وثلثمائة 
   . وقطع الخطبة السامانية وبقي حتى توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

وملـك بعـده ابنـه محمـد بـن محمـود بعهـد مـن أبيه ثم قدم أهل المملكة عليه أخوه مسعود بن محمود وملكوه عليهم وبقي حتى 
   . قتل في سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة

عين ثم ملك بعده أخوه محمد المقدم ذآره وقتل من عامه وملك بعده ابن أخيه مودود بن مسعود وتوفي سنة إحدى وأرب
   . وأربعمائة

   . وملك بعده عمه عبد الرشيد بن محمود وقتل في سنة أربع وأربعين وأربعمائة

   . وملك بعده أخوه فرخزاد بن مسعود بن محمود وتوفي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة

   . وملك بعده أخوه الملك المؤيد إبراهيم بن مسعود وتوفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة

   . ده ابنه مسعود بن إبراهيم وتوفي سنة ثمان وخمسمائةوملك بع

   . وملك بعده أرسالن شاه بن مسعود

   . ثم ملك بعده بهرام شاه بن مسعود ثم توفي

   . وملك بعده ابنه خسروشاه بن بهرام وتوفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة

   . بـن سبكتكيـن وهـو آخرهم وملك بعده ابنه ملكشاه بن خسروشاه بن بهرام بن مسعود بـن محمـد

   . ثم انتقل الملك إلى الغورية

فأول من ملك منهم عالء الدين الحسين بن الحسين ملك عند انقراض الدولة السبكتكينيـة واستضافها إلى الغور في سنة خمس 
   . وخمسين وخمسمائة وتلقب بالملك المعظم وتوفي سنة ست وخمسين وخمسمائة

ث الديـن محمـد بـن سـام بن الحسين ثم استولى عليها الغز نحو خمس عشرة سنة ثم ملكها شهاب الدين أخو وملـك بعـده غيـا
غياث الدين المقدم ذآره سنة تسع وسبعين وخمسمائة وقتل سنة اثنتين وستمائة وفي أيامه آان اإلمام فخر الدين الرازي وآان 

   . يغشاه ويعظه
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ثم ملك بعده عالء الدين محمد بن سام بن محمد بن مسعود بن الحسين ثم غلبه عليها يلدز مملوك غياث الدين أخي شهاب 
الدين ثم غلبه عليها عالء الدين المذآور ثم غلب عليها يلدز أيضـًا ثـم غلـب عليهـا عـالء الديـن محمـد بـن تكـش بـن خـوارزم 

   . ئة وبقي حتى غلبه عليها جنكزخان اآلتي ذآره في سنة سبع عشرة وستمائةشـاه فـي سنة اثنتي عشرة وستما

آان جنكزخان قد أوصى بمملكة ما وراء النهر لولده جداي   : الطبقة الثانية ملوآها من بني جنكزخان قال في مسالك األبصار
   . ويقال له جفطاي فلم يتمكن من ذلك

مبارك شاه ثم غلب عليه قيدو بن قاشي بن يكبوك بن ثـم ملـك بعـده دوا بـن بـراق ثـم  ثـم ملـك بعـده ابنه قراهوالوو ثم ولده
   . أخـوه آنجـك ثـم أخـوه اسبنغـا ثـم أخوه آيوك ثم أخوه الجكداي ثم أخوه دراتمر ثم أخوه ترما شيرين

   . ثـم ملـك بعـده رجـل ليس من أوالد دوا اسمه توزون بن أوياآان

ي خالل ذلك من وثب على الملك ولم ينتظم له حال وال صلت له أعالم دولة وبقي الملك بعد ترماشيرين غير وتخلل ف  : قال
   . منتظم حتى قام جنفصو بن درانمر بن حلو ابن براق بن بسنطو بن منكوقان بن جفطاي بن جنكزخان

   . إلى هنا انقضى آالمه في مسالك األبصار

لكة ترماشيرين المقدم ذآره سنة خمس وعشريـن وسبعمائـة فأسلم وحسن إسالمه وأخلص وأول من أسلم من ملوك هذه المم
في إسالمه وأيد اإلسالم وقام به حق القيام وأمر به أمراءه وعساآره فمنهم من آان سبق إسالمه ومنهم من أجاب داعيه فأسلم 

مل فيها بمالءته الخاص والعام وأعان على ذلك من وفشا فيهـم اإلسلـام وعـال لـواؤه حتـى لـم تمـض عشـرة أعوام حتى اشت
   . في تلك البالد من األئمة العلماء والمشايخ الصلحاء

وصارت التجار مـن مصـر والشـام مترددة إلى تلك الممالك وهو يكرمهم أتم اإلآرام على أن رعايا هذه المملكة من قدماء 
في جانب اإلعزاز واإلآرام ال يتطرق إليهم منهم أذية في دين وال حال وال اإلسالم السابقيـن إليـه آانـون مـع آفـر ملوآهم 

   . مآل

أمـا ترتيبهـا فقـد أشـار فـي مسالـك األبصـار إلـى أنهـا علـى نحـو مـا تقـدم في مملكة إيران التفاق ملوك بني جنكزخان في 
   . الترتيب على طريقة واحدة

هل النجدة والبأس ال يجحد ذلك من طوائف الترك جاحد وال يخالف فيه مخالف حتـى وأما عساآرهم فذآر أن عساآرهم من أ
العساآر تحرآت من   : حكـى فـي مسالـك األبصـار عـن مجـد الديـن إسماعيـل السالمي أنه آان إذا قيل في بيت هوالآو

   . خوارزم والقبجاق ال يحمل لذلك أحٌد منهم همًا

آت مما وراء النهر تأثروا لذلك غاية التأثر لـأن هـؤالء أقـوى ناصـرًا وإن آـان أولئـك أآثـر عددًا إن العساآر تحر  : وإذا قيل
إن واحدًا من هؤالء بمائة من أولئك ولذلك آانت خراسان عندهم ثغرًا ال يهمل سداده وال يزال فيه من يستحق   : ألنه يقال

لهؤالء من مهابة ال يقلقل طودها ألنهم طالما بلوهم في الحرب  ميراث التخت أو من يقوم مقامه ولما وقر في صدورهم
   . وابتلوهم فيها

  : حدثنـي الشيـخ نجـم الديـن بـن الشحام الموصلي  : القسم الثاني من مملكة توران خوارزم والقبجاق قـال فـي مسالـك األبصـار
لة المدن وبها عالم آثيٌر ال يدخل تحت حد إال أنهم ليس لهم أن هذه المملكة متسعة الجوانب طوًال وعرضًا آبيرة الصحراء قلي

آثير نفع لقلة السالح ورداءة الخيل وأرضهم سهلة قليلة الحجر ال تطيق خيٌل ربيت فيهـا األوعـار فلذلـك يقـل غناؤهـا في 
   . الحروب

   . لـه تعـرف بصاحـب السريـروآانت هذه المملكة في قديم الزمـان زمـان الخلفـاء ومـا قب  : قال في التعريف

   . وذلـك أنه آان بها سريـر مـن ذهـب يجلـس عليـه ملوآهـا نقله إليها ملوك الفرس  : قـال فـي الـروض المعطـار
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   . وآان صاحبها في األيام الناصرية يعني ابن قالوون السلطان أزبك خان  : قال في التعريف

وما زال بين ملوك هذه المملكة وبين ملوآنا قديم اتحاد وصدق   : وقد خطب إليه السلطان فزوجه بنتًا تقرب إليه ثم قال  : قال
   . وداد من أول الدولة الظاهرية بيبرس وإلى آخر وقت

في مسالك األبصار نقًال الجملة األولى في ذآر حدود هذه المملكة ومسافتها قد ذآر   : ويحصل الغرض من ذلك في ثمان جمل
عن الشيخ عالء الدين بن النعمان الخوارزمي أن طول هذه المملكـة من بحر اصطنبول إلى نهر أريس ستة أشهر وعرضها 

   . من بلغار إلى باب الحديد أربعة أشهر تقريبًا

د وعرضًا من خوارزم إلى أن مجموع هذه المملكة من ورعات خوارزم من الشرق إلى باشقر  : ثم ذآر عنه في موضع آخر
   . أقصـى بلـاد سيـر وهـي منتهـى العمـارة فـي الشمـال

وذآـر فـي موضـع آخـر عـن ابن النعمان أن مبدأ عرض هذه المملكة من ديرقنو وهي مدينة من بناء اإلسكندر آان عليها باب 
مصر بكثير من ناحية بالد الخطـا إلـى اصطنبـول مـن حديـد قديمًا إلى بالد بوعره وطولها من ماء أريس وهو أعظم من نيل 

   . يعني القسطنطينية

   . ويتجاوز هذا الطول قليًال إلى بالد تسمى آمخ مشترآـة بيـن الـروس والفرنـج  : قال

ـب وذآـر فـي موضـع آخـر أن خـوارزم إقليـم منقطع عن خراسان وعن ما وراء النهـر والمفـاوز محيطـٌة بـه مـن آـل جان
   . وحـده متصـل بغزنـة ممـا يلـي الشمـال والغرب وجنوبيه وشرقيه وهو على جانبي جيحون

   . وبالد خوارزم من أبرد البالد ومنهـا يبتـديء الجمـود فـي نهـر جيحـون  : قال ابن حوقل

   . مـا نحـو ست مراحلوبلـاد خـوارزم فـي جهـة الجنوب والشرق عـن بحيـرة خـوارزم وبينه  : قـال فـي العزيـزي

   . وأول حد خوارزم بلدة تسمى الظاهرية مما يلي آمل وتمتد العمارة في جانبي جيحون معًا  : قال في مسالك األبصار

وحكى عن حسن الرومي التاجر السفار أن طولها من مدينة باآو المعروفة بالباب الحديد إلى حدود بالد الخطا فيكون بسير 
   . ر وعرضها من نهر جيحون إلى نهر طوناالقوافل خمسة أشه

وهـذه المملكـة واقعـة فـي الشمـال آخـذة إلـى الشـرق تحدهـا أطـراف الصيـن من شرقيها وبالد   : وقال في مسالـك األبصـار
   . الصقلب وما يليها من شماليها وخراسان وما سامتها من جنوبيها والخليـج القاطع من بحر الروم من غربيها

الجملة الثانية فيما اشتملت عليه من األقاليم العرفية اإلقليم األول خوارزم بضـم الخـاء المعجمـة وفتـح الـواو وألـف بعدهـا راء 
   . مهملة ثم زاي معجمة ساآنة وميم في اآلخر

   . ـل جانـبوه إقليم منقطع عن خراسان وعن ما وراء النهر والمفاوز محيطة به من آ  : قال في تقويم البلدان

ويحيـط به من الغرب بعض بالد الترك ومن جهة الجنوب خراسان ومن الشرق بالد ما وراء النهر ومن الشمال بالد   : قـال
   . الترك أيضًا

وإقليم خوارزم في آخر جيحون وليس بعده على النهر عمارة إلى أن يقع جيحون في بحيرة خوارزم وهي على جانبي   : قال
   . جيحون

   . وبالد خوارزم من أبـرد البلـاد ويبتـديء الجمـود فـي نهـر جيحـون مـن جهـة خوارزم  : ال ابن حوقلق
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   . بالد خوارزم في جهة الجنوب والشرق عن بحيرة خوارزم نحو ست مراحـل  : وقال المهلبي

به يقصدها ذوو األمـراض المزمنة ويقيمون  وبخـوارزم جبـٌل يقـال لـه جبل الخير به عين تعرف  : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . عندها سبعة أيام في آل يوم يغتسلون بها بكرة وعشية ويشربون منهـا عقـب آـل اغتسـال حتـى يتضلعـوا فيحصـل البـرء

   . وخوارزم على جيحون بين شعبتين منـه مثـل السراويـل  : قال

طولها خمسة أشهر وعرضها آذلك آلها صحراء يسكنها أمم آثيرة من  ويلـي خـوارزم أرض مـدورة تسمـى قسالع  : قـال
   . البرجان ويفصل بينها وبين نهر جيحون جبٌل اسمه أويلغان شمالي خراسان

   . ولها قاعدتان

   . بكـاف وألـف وثـاء مثلثـة

   . األقاليم السبعة وهـو اسمها بالخوارزمية وهي مدينة واقعة في اإلقليم الخامـس مـن  : قـال ابـن حوقـل

   . قال في القانون حيث الطول خمس وثمانون درجة والعرض إحدى وأربعون درجة وست عشرة دقيقة

   . وهـي فـي شرقـي جيحـون  : قـال فـي القانـون

   . وبينهـا وبيـن القريـة الحديثة من بالد الترك خمسون فرسخًا  : قـال المهلبـي

   . ارزموهي من أجل مدن خو  : قال

   . وقد خربها التتر وبنى النـاس لهـم مدينـة وراءهـا  : قال ابن حوقل

   . وآانت هذه المدينة في الجانب الشمالي عن جيحون  : قـال

   . وبها مائة بيت من اليهود ومائة بيت من النصارى ال يسمح لهم بأآثر من ذلك  : قال في مسالك األبصار

بضـم الكـاف وسكـون الـراء المهملـة ثـم آـاف ثانيـة وألـف ونـون ساآنـة وفـي   : القاعدة الثانية آرآانج قـال فـي المشتـرك
   . آخرها جيم

ويلتقي فيها ساآنان يعني األلف والنون ولذلك يكتبونها آرآنج بغير ألف وتعرف بكرآنج الكبرى والعرب تسميها   : قال
   . قعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعةومو - الجرجانية 

قـال فـي األطـوال والقانـون حيـث الطـول أربـع وثمانـون درجة ودقيقة واحدة والعرض اثنتان وأربعون درجـة وسبـع 
   . وخمسـون دقيقـة

   . وهـي على ضفة جيحون  : قـال فـي المشتـرك

   . قال في القانون من منها آرآنج الصغرى

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الخامـس مـن األقاليـم السبعة أيضًا -وتعرف بالجرجانية أيضًا 

   . قال في األطوال حيث الطول أربع وثمانون درجة وخمس دقائق والعرض اثنتان وأربعـون درجـة وخمـس وأربعـون دقيقـة
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   . أميال وهي في غربي جيحون وهي مدينة قريبة من آرآنج الكبرى بينهما عشرة  : قال في المشترك

   . ومنهـا زمخشـر

وموقعهـا فـي  - بفتـح الـزاي المعجمة والميم وسكون الخاء وفتح الشين المعجمتين وراء مهملـة فـي اآلخـر   : قـال فـي اللبـاب
   . اإلقليـم الخامـس مـن األقاليـم السبعـة

   . ثون دقيقة والعرض إحـدى وأربعـون درجـة وخمـس وأربعـون دقيقةقال في األطوال حيث الطول أربع وثمانون درجة وثال

   . وإليها ينسب اإلمام أبو القاسم محمود الزمخشري صاحـب الكشـاف فـي التفسيـر وغيـره مـن المصنفات الفائقة النافعة

   . ومنها هزاراسب

 -الـراء وسكـون السيـن المهملتيـن وبـاء موحـدة فـي اآلخـر  بفتح الهاء والزاي المعجمـة وسكـون األلـف وفتـح  : قال في اللباب
   . وهـي قلعـة بخـوارزم موقعهـا في اإلقليم الخامس مـن األقاليـم السبعـة

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول خمس وثمانون درجة وعشرون دقيقة والعرض إحـدى وأربعون درجة وعشرون دقيقة

   . لها بالفارسية هزارسفويقال   : قال السمعاني

   . ومنها درعان  : قال

   . وموقعها فـي اإلقليـم الخامـس مـن األقاليم السبعة -بدال وراء وعين مهمالت وألف ثم نون 

   . قال في األطوال حيث الطول ست وثمانون درجة وأربع وعشـرون دقيقـة والعرض أربعون درجة وثالثـون دقيقـة

   . وهـي آخـر حـدود خـوارزم إلـى جهـة مرو  : بلـدانقـال فـي تقويـم ال

   . وبينها وبين هزاراسب أربعة وعشرون فرسخًا  : قال المهلبي

   . ومنها فربر

   . بفتح الفاء والراء المهملة وسكون الباء الموحدة  : قال في اللباب

موقعها في  - مدينة على طرف جيحون مما يلي بخارا  وهي - بفتح الفاء وآسرها آل منهما مسموع   : وقال في مزيل االرتياب
   . آخر اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول سبع وثمانون درجة وثالثون دقيقة والعرض ثمان وثالثون درجة وخمس وأربعون دقيقة

   . وهي المعبر من بالد ما وراء النهر إلى خراسان  : قال في القانون

   . وجعلها ابن حوقل من أعمال بخارا

   . فتكون مما وراء النهر وهي خصبٌة ولها قرًى عامرة
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وهي صحارى في جهة  -اإلقليم الثاني الدشت بفتـح الـدال المهملـة وسكـون الشيـن المعجمـة وتـاء مثنـاة فوق في اآلخر 
وهم جنس من الترك يسكنون  -الشمال وتضاف إلى القبجاق بفتح القاف وسكون الباء الموحدة وفتح الجيم وألف بعدها ثم قاف 

   . ة البدوهذه الصحارى أهل حل وترحاٍل على عاد

   . وقاعـدة المملكـة بهـا صـراي

   . بفتح الصاد والراء المهملتين وألف وياء مثناة تحتية  : قال في تقويم البلدان

   . وموقعها في اإلقليم السابع من األقاليـم السبعـة -ووقع في مسالك األبصار بالسين المهملة بدل الصاد 

دينـة عظيمـة فـي مستـو من األرض على شط نهر األثل من الجانب الشمالي الشرقي غربي وهـي م  : قـال فـي تقويـم البلـدان
بحر الخزر وشماليه على مسيرة نحو يومين وبحر الخزر شرقيهـا بجنوبيهـا ونهـر األثـل عندهـا يجـري مـن الشمـال 

   . والغـرب إلـى الشـرق والجنـوب حتـى يصب في بحر الخزر

   . تجار ورقيق التركوهي فرضة عظيمة لل

أنهـا بنـاء برآـة بـن طرجـي بن جنكزخان وأنها في   : وذآر في مسالك األبصار عن عبد الرحمـن الخوارزمـي الترجمـان
أرض سبخة بغير سوٍر ودار الملك بها قصٌر عظيم على عليائه هالٌل من ذهب زنته قنطاران بالمصري ويحيط بالقصر سوٌر 

وبهذا القصر يكون مشتاهم والسراي مدينة آبيرة ذات أسواق وحمامات ووجوه بر مقصودة باإلجالب  وأبراج فيها األمراء
   . وفي وسطها برآٌة ماؤها من نهر الحل ماؤها لالستعمال

   . أما شربهم فمن النهر يسقى لهم في جرار فخار وتصف على العجالت وتجر إلى المدينة وتباع بها

   . نحو شهر ونصفوبعدها عن خوارزم   : قال

   . وقد بنى بها السلطان أزبك مدرسًة للعلم  : قال في تقويم البلدان

   . وهم في جهد من قشف العيش ألنهم ليسوا أهل حاضـرة وشـدة البرد تهلك مواشيهم  : قال في مسالك األبصار

وهم لشدة ما بهم من سوء الحال إذا وجد أحدهم لحمًا صلقه ولم ينضجه وشرب مرقه وترك اللحم ليأآله مرة أخرى ثم   : قال
   . يجمع العظام ويعـاود صلقهـا مرة أخرى ويشرب مرقها وقس على هذا بقية عيشهم

مذآاة آانت أو ميتة مدبوغة أو غير مدبوغة من   : أن لبس آثير منهم الجلود  : ونقل عن جمال الدين عبد اهللا الحصني التاجر
حيوان طاهر أو غيره وال يعرفون في المآآل ما يعاف مما ال يعاف وال التحريم من التحليل وأنهم يبيعـون أوالدهـم فـي 

   . بعـض السنيـن لضيـق العيـش

ومع ذلك فهم من خيار الترك أجناسًا   : قال ومـع ذلـك فليـس لهـم تمسـك بدين وال رزانه في عقل ثم عقب ذلك بأن  : قـال
   . لوفائهم وشجاعتهم وتجنبهـم الغـدر مع تمام قاماتهم وحسن صورهم وظرافة شمائلهم

ومنهم معظم جيش الديار المصرية من ملوآها وأمرائها وجندها إذ لما رغب الملـك الصالـح نجـم الديـن أيـوب فـي   : ثم قال
م صار من مماليكه من انتهى إلى الملك والسلطنة فمالت الجنسية إلى الجنسية ووقعت الرغبة في مشترى المماليك منهم ث

االستكثار منهم حتى أصبحت مصر بهـم آهلـة المعالـم محميـة الجوانـب منهـم أقمـار مواآبهـا وصدور مجالسها وزعماء 
   . حتـى إنهم جاهدوا في اهللا أهليهمجيوشها وعظماء أرضها وحمد اإلسلـام مواقفهـم فـي حمايـة الديـن 

وآفى بالنصرة األولى يـوم عيـن جالـوت فـي آسـر الملـك المظفـر قطـز صاحـب مصـر إذ ذاك فـي سنـة ثمـان   : قال
وخمسيـن وستمائة عساآـر هوالآو ملك التتر بعد أن عجز عنهم عساآر األقطار واستأصلوا شأفة السلطان جالل الديـن محمـد 
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خوارزم شاه وقتلوا عساآره مع أن الجيش المصري بالنسبة إلى العساآر الجاللية آالنقطة من الدائرة والنغبة من البحر بن 
   . واهللا يؤيد بنصره من يشاء

أمـا فـي زماننـا هـذا فإنـه قـام السلطـان الملـك الظاهـر برقوق من جنس الجرآس رغب في المماليك من جنسه وأآثر من 
الجراآسة حتى صار منهم أآثر األمراء والجند وقلت المماليك الترك من الديار المصرية حتى لم يبق منهم إال القليل  المماليك

   . من بقاياهم وأوالدهم

   . اإلقليم الثالث بالد الخزر بفتح الخاء والزاي المعجمتين وراء مهملة في اآلخر

   . وقاعدتـه مدينـة بلنجـر

وهـي مدينـٌة بدربنـد خـزران واقعـة  -بفتـح الباء الموحدة والالم ونون ساآنة وجيم مفتوحة ثم راء مهملـة   : قـال فـي اللبـاب
   . فـي اإلقليـم السـادس مـن األقاليـم السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول خمس وسبعون درجة وعشرون دقيقة والعرض خمسون درجة وثالثون دقيقـة

   . وهـي إتـل  : طـوالقـال فـي آتـاب األ

   . وهـي داخـل الباب واألبواب قيل إنها نسبت إلى بلنجر بن يافث  : قـال فـي اللبـاب

   . بكسر القاف والراء المهملة وميم في اآلخر  : اإلقليم الرابع القرم قالفـي تقويم البلدان

   . قال وهو اسم إلقليم يشتمل على نحو أربعين بلدًا

   . لغـاتوقاعدتهـا ص

وقد أطلق  - بضم الصاد المهملة وسكون الالم وفتح الغين المعجمة وألف وتاء مثناة فوقية في اآلخر   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . وموقعها في اإلقليم السابع من األقاليم السبعة - الناس اسم القرم عليها حتى إذا قالوا القرم ال يريدون إال صلغات 

   . والقياس أنها حيث الطـول سبـع وخمسـون درجـة وعشر دقائق والعرض خمسون درجة  : قال

   . وهي عن البحر على نصف يوم وهي عن األزق في الغرب والشمال  : قال

   . منهـا األآـك  : وبصراي بالٌد مضافة إليها

ثـم آـاف ثانية بضـم الهمـزة وفتـح الكـاف األولـى   : قـال فـي تقويـم البلـدان وهي بليدة من بالد الصراي موقعها في اإلقليم  -
   . السابع من األقاليم السبعة

القياس حيث الطول ثمان وسبعون درجة والعرض تسع وأربعون درجة وخمس وخمسون دقيقة وهي   : قال في تقويم البلدان
الطريق بينهما وهي عن آل واحدة منهما على  على جانب نهر إتل من الجانب الغربي بين صراي وبالر على قرب منتصف

   . نحو خمس عشرة مرحلة

   . وإلى األآك هذه ينتهي أردو القان صاحب هذه المملكة ولها مدن أخر آما تقدم

وهي على الكفا شماٌل بغرب وعن صوداق شمال بشرق وبين آل منهما مسيـرة يـوم وبهـا حاآـم يكاتـب عـن األبـواب 
   . ديـار المصريةالسلطانيـة بال
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   . ومنهـا صـوداق

سرداق فيبدلون   : بضم الصاد المهملة وواو وفتح الدال المهملة وألف وقاف في اآلخر والعامة يقولون  : قـال في تقويم البلدان
   . عنه وموقعها في آخـر اإلقليـم السابـع من األقاليم السبعة أو في الشمال - الصاد سينًا مهملة والواو راًء مهملة 

   . حيث الطول ست وخمسون درجة والعرض إحدى وخمسون درجة  : قال ابن سعيد

وهي في ذيل جبل على شط بحر القرم وأرضها محجر وهي مسورة وهي فرضة للتجار ويقابلها من   : قال في تقويم البلدان
   . البر اآلخر مدينة سامسون من سواحل بالد الروم اآلتي ذآرها

   . ا مسلمونوأهله  : قال

   . أهلها أخالط من األمم واألديان واألمر فيها راجع إلى النصرانية  : وقال ابن سعيد

   . وإليها ينسب الجلد السرداقي المعروف

   . ومنها آفا

   . بفتح الكاف والفاء وألف مقصورة  : قال في تقويم البلدان

   . اليم السبعةوموقعها في اإلقليم السابع من األق - وهي فرضة القرم 

والقياس أنها حيث الطول سبع وخمسون درجة والعرض خمسون درجـة وهـي فـي وطـاة مـن الـأرض وهـي علـى   : قال
ساحـل بحـر القـرم ويقابلها من البر اآلخر مدينة طرابزون من سواحل بالد الروم وهـي شرقـي صـوداق وعليهـا سوٌر من 

   . القبجاق وهي عن صوداق في سمت الشرق والكفا وصوداق وصلغات آاألثافي لبٍن ومن شماليها وشرقيها صحراء

   . بفتح الهمزة والزاي المعجمة وقاف في اآلخر  : اإلقليم الخامس بالد األزق قال في تقويم البلدان

   . موقعهـا فـي اإلقليـم السابـع مـن األقاليـم السبعة -وقاعدتـه مدينـة الـأزق بالضبـط المعـروف 

   . والقياس أنها حيث الطول خمس وستون درجة والعرض ثمان وأربعون درجة  : قال في تقويم البلدان

وإليهـا ينسـب بحـر األزق المعروف في الكتب القديمة ببحر مانيطش وهي فرضة على بحر األزق في مستٍو من   : قـال
وبين القرم نحو خمس عشرة مرحلة وهي في الشرق  األرض عند مصب نهر تان في بحر االزق وبناؤها بالخشب وبينها

   . والجنوب عن القرم

   . منهـا الكـرش  : ولها مدن أخر

وهي بلـدة صغيـرة علـى ساحـل بحـر  -بفتـح الكـاف وسكون الراء المهملة وشين معجمة في اآلخر   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . قاليـم السبعـةالـأزق واقعـة فـي اإلقليـم السابـع مـن األ

   . القيـاس حيث الطول ستون درجة والعرض سبع وأربعون درجة وثالثون دقيقة  : قـال فـي تقويـم البلـدان

وهي بلدة صغيرة بين الكفا واألزق على فم بحر األزق ويقابلها من البر اآلخر الطامان من اإلقليم السادس بالد الجرآس بفتح 
   . الجيم وسكون الراء وفتح الكاف وسين مهملة في اآلخر
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   . وهـو علـى بحـر نيطـش مـن شرقيه وهم في شظف من العيش  : قال المؤيد صاحب حماة في تاريخـه

وقد غلب عليهم دين النصرانية وقد صار في زماننا منهم أآثر عسكر الديار المصرية من لدن ملك الظاهر برقوق فإنه   : قال
   . أآثر اإلجالب منهم

   . اإلقليم السابع بالد البلغار بضـم البـاء الموحـدة وسكـون اللـام وفتـح الغيـن المعجمـة وألـف ثـم راء مهملـة فـي اآلخر

   . وهم جنس معروف أيضًا

   . وهم منسوبون إلى بلدان يسكنونها  : قال صاحب حماة في تاريخه

   . وقاعدتهـا مدينـة بلـار بضـم الباء الموحدة وفتح الالم وألف وراء مهملة في اآلخر

   . ليم السبعة أو في الشمال عنـهوموقعها في اإلقليم السابع من األقا -ويقـال لهـا بالعربـي بلغار   : قال في تقويم البلـدان

قـال فـي األطـوال وطولهـا ثمانـون درجـة والعـرض خمسـون درجـة وثالثـون دقيقـة وهـي بلـدة فـي نهايـة العمـارة قريبـة 
مـن شـط نهـر إتـل مـن البـر الشمالـي الشرقي وهي وصراي في بر واحد وبينهما فوق عشرين مرحلة وهي في وطاة 

عنها أقل من يوم وأهلها مسلمون حنفية وليس بها شـيء مـن الفواآـه وال أشجار الفواآه لشدة بردها والفجل األسود  والجبال
   . في غاية الكبر

وقد حكى لي بعض أهلها أن في أول الصيف ال يغيب الشفق عنها ويكون ليلها في   : قال السلطان عمـاد الديـن صاحـب حمـاة
   . غاية القصر

وهذا الذي حكاه صحيح موافٌق لما يظهر باألعمال الفلكيـة لـأن مـن عـرض ثمانية وأربعين ونصف يبتديء عدم   : لثم قا
   . غيبوبة الشفق في أول فصل الصيف وعرضها أآثر من ذلك فصح ما تقدم على آل تقدير

   . ت ونصف وهو غاية نقصان الليلوحكى لي الحسـن اإلربلـي أن أقصـر ليلهـا أربـع ساعا  : قال في مسالك األبصار

   . جربناه باآلالت الرصدية فوجدناه آذلك تحريرًا  : وسألـت مسعـودًا المؤقـت بهـا عن هذا فقال  : قال حسن الرومي

م وقـد ذآـر المسعـودي فـي مـروج الذهـب أنـه آـان فـي السـرب والبلغـار مـن قديٍم دار إسلـا  : قال فـي مسالـك األبصـار
   . ومستقـر إيمـان

فأمـا الـآن فقـد تبدلت بإيمانها آفرًا وتداولها طائفة من عباد الصليب ووصلت منهم رسٌل إلى حضرة مصر سنة إحدى وثالثين 
وسبعمائة من صاحب السرب والبلغار يعرض نفسه على مودته ويسأله سيفًا يتقلده وسنجقًا يقهر أعداءه به فأآرم رسله وأحسن 

طرد وحش بقصب بسنجاب مقندس على مقرح سكندري وآلوتة زرآش بطرفين ومنطقة   : له معه خلعة آاملة نزله وجهز
   . ذهب وآالليب ذهب وسيف محلى وسنجق سلطاني أصفر مذهب

   . وهـم يـدارون سلطـان القبجـاق لعظيم سلطانه عليهم وأخذه بخناقهم لقربهم منه  : قـال

ه ولصاحـب السـرب مكاتبـة عـن األبـواب السلطانيـة بالديـار المصريـة يأتي ذآرها في وذآر في التعريـف قريبـًا منـ
   . المكاتبات إن شاء اهللا تعالى

بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الجيم وألف وفتح الكاف والراء  -منها أقجا آرمان   : وبين السرب والبلغار وبالد الترك بالٌد
وهـي بليـدة علـى بحـر نيطـش المعـروف ببحـر القـرم واقعـة فـي اإلقليم السابع من  -ن فـي اآلخـر المهملة والميـم وألـف ونـو

   . األقاليم السبعة
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والقياس أنها حيث الطول خمس وأربعون درجة والعرض خمسون درجة وهي في مستٍو من األرض   : قال في تقويم البلدان
   . ب منها يصب نهر طرلووأهلها أخالط من مسلمين وآفار وعلى القر

   . ومنها صاري آرمان

وآرمان على ما تقدم منخرطة في أقجا  -بفتح الصاد المهملة وألف وآسر الراء المهملة وياء مثناة تحتية   : قال في تقويم البلدان
   . وموقعهـا فـي اإلقليـم السابـع مـن األقاليـم السبعـة - آرمان وهي بليدة أصغر من أقجا آرمـان 

قـال فـي تقويـم البلـدان حيـث الطـول خمـس وخمسون درجة والعـرض خمسـون درجـة قياسـًا ويقابلهـا مـن البـر اآلخـر 
مدينـة سنـوب مـن سواحل بالد الروم وهي شرقي أقجـا آرمـان المقـدم ذآرهـا وبينهمـا نحـو خمسـة عشـر يومـًا وبينها وبين 

   . صلغات نحو خمسة أيام

الهمزة وسكون الواو والم ألف بعدها قاف ويقال لها البرغال بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الغين بضم 
   . المعجمة وألف ثم الم وهم جنس معروف

   . وقاعدتها مدينة طرنو

وموقعهـا فـي اإلقليـم  - ي اآلخـر بالطاء المكسورة والراء الساآنة المهملتين والنون المفتوحـة وواو فـ  : قال في تقويم البلدان
   . السابـع مـن األقاليـم السبعـة

   . والقياس أنها حيث الطول سبع وأربعون درجة وثالثون دقيقة والعرض خمسون درجة  : قـال فـي تقويم البلدان

   . وهي غربي صقجي على ثالثة أيام منها وأهلها آفار من الجنس المذآور  : قال

   . منها صقجي  : ىولهم بالد أخر

بفتح الصاد المهملة وسكون القاف وآسـر الجيـم المشربـة بالشيـن المعجمة وفي   : قال بعض الفقهاء  : قال في تقويم البلدان
   . وهي من أوالق وبالد القسطنطينيـة - اآلخر مثناة تحتية 

والعرض خمسـون درجـة وهـي متوسطـة بيـن  قـال فـي األطـوال حيـث الطول ثمان وأربعون درجة وسبع وثالثون دقيقة
الصغـر والكبـر فـي مستـٍو من األرض عند مصب نهر طنا في بحر نيطش المعروف ببحر القرم في الجانب الجنوبي الغربي 

   . منه

   . وهي عن أقجا آرمان على مسيرة خمسة أيام وبينها وبين القسطنطينية في البحر عشرون يومًا وغالب أهلها مسلمون

   . وهم جنس معروف - اإلقليم التاسع بالد اآلص بفتح الهمزة الممدودة وصاد مهملة 

   . وقاعدتـه قرقـر

   . هملة وسكون القاف الثانية وآسر الراء المهملة في اآلخربكسر القاف وسكون الراء الم  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . ومعنى اسمها بالترآية أربعون رجًال وموقعها في آخر اإلقليم السابع

   . القياس أنها حيث الطول خمس وخمسون درجة وثالثون دقيقة والعرض خمسون درجة  : قال في تقويم البلدان
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يقدر أحد على الطلوع إليه ووسـط ذلـك الجبـل وطـاة تسـع أهل البالد وهي بعيدة عن وهي قلعة عاصية على جبل ال   : قال
البحر في شمالي صاري آرمان على نحو يوم وعندها جبل عظيم شاهق في الهواء يقال له جاطوطاغ بفتح الجيم وألف وطاء 

   . مكسورة وواو ساآنة وطاء مهملة وألف وغين معجمة يظهر للمراآب من بحر القرم

   . اإلقليم العاشر بالد الروس بضم الراء المهملة وسكون الواو وسين مهملة في اآلخر

   . وهم جنس معروف

   . فـي شمالـي مدينـة بلـار المذآـورة  : قال في تقويم البلدان

   . ولهـم جزائـر أيضـًا فـي بحـر نيطش وبالر في شماليه  : قـال صاحـب حمـاة فـي تاريخـه

   . وقـد غلـب عليهـم ديـن النصرانيـة  : قـال

وإذا سافر المسافر على غربي جولمـان وصـل إلـى بلـاد الـروس ثم إلى بالد الفرنج وسكان البحر   : قال في مسالك األبصار
   . الغربي

   . وفـي شمالـي الروس الذين يبايعون مغايبة  : قال في تقويم البلدان

ونقل عن بعض من سافر إلى تلك البالد أنهم يتصلون بساحل البحر الشمالي فإذا وصلوا إلى تخومهم أقاموا حتى يعلموا بهم ثم 
يتقدمون إلى المكان المعروف بالبيع والشراء ويحط آل تاجر بضاعته معلمًة ويرجعون إلى منازلهم فيحضر أولئك القوم 

ثعلب والوشق وما شاآل ذلك ويدعونه ويمضون ثم يحضر التجار فمن أعجبه ذلك ويضعون قبالة تلك البضاعة السمور وال
   . أخذه وإال ترآه حتى يتفاصلوا على الرضا

أن البالد التي يجلب منها السمور والسنجاب هي بالر المقدمة   : وقد ذآر في مسالك األبصار عن الشيخ عالء الدين بن النعمان
   . الذآر

وتجار بالدنا ال يتعدون بلـاد البلغار وتجار البلغار يسافرون إلى بالي جقطاي وتجار جولمان يسافرون إلى   : قال ابن النعمان
بالد بوغزه وهي أقصـى الشمـال ليـس بعدهـا عمـارة سـوى بـرٍج عظيـم مـن بناء اإلسكندر على هيئة المنارة العالية ليس 

صحـاٍر وجبـاٌل ال يفارقهـا الثلج والبرد وال تطلع عليها الشمس   : ـات فقـالوراءه مذهب ألحـد إال الظلمـات فسئـل عـن الظلم
   . وال ينبت فيها نبات وال يعيش فيها حيوان متصلة ببحر أسود ال يزال يمطر الغيم منعقٌد عليه

   . يمواعلـم أن صاحـب تقويم البلدان قد ذآر عدة أماآن من هذه المملكة سوى ما تقدم ولم ينسبها إلى إقل

بضم الكاف وسكون الواو والميم المشددة وألف وجيم وراء مهملة -منها آوماجر  بفتح الالم  - وهي ومنهـا مدينة لكز  - 
وهي مدينة يسكنها جنس من الترك يقال لهم اللكزى وهم في الجبل الفاصل بين تتر  -وسكون الكاف وفي آخرها زاي معجمة 

   . مملكة برآة وتتر مملكة هوالآو

بفتح القاف وسكون المثناة تحت وفتح المثناة من فوق وفي آخرها قاف ثانيـة وهـم جنـس مـن التـرك  - ومنها بالد القيتق 
   . يسكنـون الجبـل المتصـل باللكز من شماليه

   . قال في تقويم البلدان وهم قطاع طريق وجبلهم متحكم على باب الحديد

   . ط ببالدها وفيما ذآرناه مقنع لمن تأملهوهذه المملكة أوسع من أن يحا  : قلت
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الجملة الثالثة في ذآر األنهار العظام والبحيرات الواقعة في هذه المملكة أما األنهار فقد ذآر في مسالك األبصار أن بهذه 
ى تلـك فيصـدق المملكة سيحون وجيحون المقدم ذآرهما في مملكة ما وراء النهر وذلك أنهمـا يمتـدان مـن هـذه المملكـة إلـ

   . وجودهمـا فـي المملكتين جميعًا

   . وقد تقدم ذآرهما هناك فأغنى عن إعادته هنا

فعرف بأثل  -بفتح الهمزة وآسر المثلثة والم في اآلخر  - أحدها نهر أثل   : ثم المشهور مما يختص بهذه المملكة خمسة أنهار
ألثـل باأللـف واللـام أيضـًا وهـو مـن أعظـم األنهـار بتلـك البلـاد وأشهرها وهي مدينة بلنجر المقـدم ذآرهـا ويقـال فيـه نهـر ا

ذآر في مسالك األبصار عن الفاضل شجاع الدين عبد الرحمن الخوارزمي الترجمان أنه يكون قدر النيل ثالث مرات أو أآثر 
   . وأصله من بالد الصلقب  : قال

الشمال والشرق من حيث ال عمارة ويمر بالقرب من مدينة بالر وهي بلغار  وهو يأتي من أقصى  : قال في تقويم البلدان
ويستدير عليها من شماليها وغربيها ويجري منها إلى بليدٍة على شطه يقال لها أوآك ثم يتجاوزها إلى قرية يقال لها بلجمن 

وغربيها فإذا تجاوز مدينة صراي ويجري جنوبًا ثم يعطف ويجري إلى الشرق والجنوب ويمر على مدينة صراي من جنوبيها 
   . افترق ويصير على ما قيل ألـف نهـر ونهـر ويصـب الجميـع فـي بحـر الخـزر

   . وتجري فيه السفن الكبار ويسافر فيه المسافرون إلى الروس والصلقب  : قـال فـي مسالك األبصار

   . الثاني نهر طنا

   . بضم الطاء المهملة وفتح النون وألف  : قال في تقويم البلدان

   . وهـو نهـر عظيـم يكـون أآبـر مـن دجلـة والفرات إذا اجتمعا بكثير  : قال في تقويم البلـدان

   . ويجري من أقصى الشمال إلى جهة الجنوب ويمر في شرقي جبل يسمى قشغا طاغ  : قال

بـل فيه أجناس مختلفة من أمم الكفر مثل األوالق والماجار والسرب وغيرهم فيمر في شرقيه ومعناه الجبل الصعب وهو ج
وآلمـا جـرى جنوبـًا قـرب مـن بحر نيطش المعروف اآلن ببحر القرم وال يزال يتقارب منه ويقرب ما بين الجبل والبحـر 

   . نطينيـة بميلـة إلى الغربالمذآـور حتـى يصـب فيـه فـي شمالـي مدينـة صقجـي فـي شمالـي القسط

   . الثالـث نهـر أزو

   . بالـزاي المعجمـة المفخمـة بعـد األلف وواو في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

وهو نهر عظيم يأتي من الشمال شرقي نهر طنا المقدم ذآره ويمر مغربًا ثم يعطف ويمر مشرقًا حتى يصب في خور من   : قال
   . صاري آرمان وأقجا آرمان المقدم ذآرهما بحر القرم بين

   . الرابـع نهـر تـان

   . بتـاء مثنـاة مـن فـوق وألـف ممالة ونون في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

وهو نهر عظيم شرقي أزو المقدم ذآره وغربي نهر األثل يجري من الشمال إلى الجنوب ويصب في بحيرة مانيطش   : قال
   . في زماننا ببحر األزق عند مدينة األزق من غربيها المعروفة

   . الخامس نهر طرلو
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   . قال في تقويم البلدان بضم الطاء وسكون الراء المهملتين والم وواو

   . وهي نحو عاصي حماة ويصب على القرب من أقجا آرمان في بحر نيطش المعروف ببحر القرم  : قال

   . وهي بحيرة آبيرة ماؤها ملح  : بحيرة خوارزموأما البحيرات فالمشهورة بها 

دورها مائة فرسخ وفيها يصب نهر جيحون في جانبها الجنوبي وفيها يصب نهر الشاش أيضًا وبينها وبين   : قال ابن حوقل
   . البحر عشرون مرحلة وبينها وبين خوارزم ست مراحل

   . طريق في البر وطريق في البحر  : طريقان الجملة الرابعة في الطرق الموصلة إلى هذه المملكة ولها

   . فأمـا طريـق البـر فقـد تقدم في الكالم على مملكة إيران الطريق إلى شط جيحون

   . وقد ذآر في تقويـم البلـدان أن بيـن آمـل الشـط وبيـن خـوارزم نحـو اثنتـي عشـرة مرحلـة

صراي نحو شهر ونصف وأن بين خوارزم ومدينة صراي مدينة وجق وذآـر فـي مسالـك األبصار أن بين خوارزم ومدينة 
   . ومدينة قطلود

وأما طريق البحر فهو أن يرآب المسافر إليها في بحر الروم من مدينة اإلسكندرية أو مدينـة دمياط من شمالي الديار المصرية 
ويجاوزه إلى بحر نيطش المعروف ببحر القرم ويسير إلى خليج القسطنطينية المتصل ببحر الروم من جهة الشمال ويرآب فيه 

   . ثم إلى بحر مانيطش المعروف ببحر األزق وينتهي إلى آخره

الجملة الخامسة في الموجود بها قد ذآر في مسالك األبصار أن فيها من الحبوب والقمح والشعير والدخن ويسمـى عندهـم 
في القمح والشعير أما الفول فال يكاد يوجد عندهم وأآثر حبوبهم  األرزن والماش والجاورس وهو شبيه بحب البرسيم على قلة

الدخن ومنه أآلهم وبها من الفواآه جميـع أنـواع الفواآـه إال النخـل والزيتـون وقصـب السكـر والمـوز واألتـرج والليمـون 
وأنها في بقايا تلك العمارة والغراس وأن  والنارنج وذآر عن بالد القبجاق أنها آانت قبل استيالء التتار عليها معمورة الجوانب

فيها من الفواآه العنب والرمان والسفرجل والتفاح والكمثرى والمشمش والخوخ والجوز وفاآهـة تسمـى بلغـة القبجـاق بانيـك 
   . شبيهـة بالتين وأن الفواآه آثيرة الوجود في جبالهم مع آثرة ما بـاد منهـا

عندهم نجابة خاصة األصفر وهو في غاية صدق الحالوة يقددونه ويجففونه فيبقى عندهم من السنة  وأمـا البطيـخ فينجب  : قـال
إلـى السنـة وربمـا استخرجـوا مـاءه وصنعـوا منـه الحلوى وعندهم من الخضراوات اللفت والجزر والكرنب وغيـر ذلـك ثـم 

   . األبيض اللون اللذيذ الطعم الخالي من الحدةوآذلـك مـدن الجرآس والروس واآلص وبها العسل الكثير   : قـال

الجملة السادسة في المعامالت واألسعار بها أما المعامالت فقد ذآر في مسالك األبصار عن عبد الرحمن الخوارزمي 
وذآر  الترجمان أن دينارهم رابٌح آما في غالب مملكة إيران وهو الذي عنه ستة دراهم وأن الحبوب تباع آلها عندهم بالرطل

   . أن رطل خوارزم زنته ثلثمائة وثالثون درهمًا

وأمـا األسعار فقد ذآر في مسالك األبصار عن الصدر زين الدين عمر بن مسافر أن األسعار في جميع هذه المملكة رخية إلى 
ليًة أو متوسطة ال يعرف الغاية إال آرآنج أم إقليم خوارزم فإنها متماسكة في أسعار الغلـات قـل أن ترخـص بل إما أن تكون غ

   . بها الرخص أبدًا

   . أن األسعار في خوارزم والسراي ال يكاد يتباين ما بينهما  : ثم ذآر عن شجـاع الديـن عبد الرحمن الخوارزمي الترجمان

والسعـر المتوسـط عندهـم القمـح بديناريـن ونصـف وآذلـك المـاش والشعيـر بديناريـن وآذلـك الدخـن والجاورس وربما   : قال
   . زاد والغالب أن يكون سعره مماثل سعر القمح واللحم الضأن على السعر المتوسط آل ثالثة أرطال بدرهم
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   . يذبح بها الخيل وذآر ابن مسافر أن اللحوم بها رخيصة وأآثر ما

وأما سكان البر فإن اللحم ال يباع لديهم وال يشترى لكثرته وغالب أآلهم لحوم الطير واللبن والسمن وإن تلف ألحد منهم دابٌة 
من فرٍس أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ذبحها وأآل هو وأهله منها وأهدى لجيرانه فإذا تلف عند من أهدى إليه شيٌء من ذلك 

   . ًا وأهدى لجيرانه فلهذا ال تكاد بيوتهم تخلو من اللحمذبحه أيض

الجملة السابعة في ذآر ملوك هذه المملكة قد تقدم أنها قسم من مملكة توران ومملكة توران آانت في القديم بيد افراسياب ملك 
   . الترك وتداولها ملوك الترك بعده إلى الفتوح اإلسالمية وأسلم من أسلم من ملوآهم

أمـا خوارزم فتوالت عليها األيدي حتى صارت إلى محمود بن سبكتكين المقدم ذآره في ملوك غزنة من القسم األول من هذه 
المملكة ثم صارت لمسعود ابنه واستناب فيها خوارزم شاه هـارون بـن الطيطـاش ثـم قتلـه غلمانـه عنـد خروجـه إلى الصيد 

ر ثم وثب غلمان هارون بعبد الجبار فقتلوه وولوا مكانه إسماعيل بـن الطيطـاش أخـا واستولى عليها رجل يقال له عبد الجبا
هارون ثم غلبه عليها شاه ملك بن علي ثم غلبه عليها طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق وبقيت بيد السلجوقية المقدم ذآرهم في 

ن داود بـن ميكائيـل بن سلجوق فاستناب فيها عالء مملكة إيران إلى أن صارت منهم إلى برآيارق بن ملكشـاه بـن أرسلـان بـ
الدين محمد أنوشتكين في أيام برآيارق بن ملكشاه بن ميكائيل بن سلجوق السلجوقي ولقب خوارزم شاه في سنة تسعين 

   . وأربعمائة

قام بها من يحفظها في سنة ثـم ولـي بعـده ابنـه أطسـز بـن محمـد ثـم غلبه على ذلك سنجر بن ملكشاه أخو عالء الدين محمد فأ
   . ثالث وثالثين وخمسمائة ثم غلبه عليها أطسز بن محمد المقدم ذآره وبقي بها حتى توفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة

   . وملك بعده ابنه أرسالن بن أطسز وتوفي سنة ثمان وستين وخمسمائة

ولته ثم غلب على الملك أخوه عـالء الديـن تكش ثم غلبه أخوه وملـك بعـده ابنـه سلطان شاه محمود صغيرًا وقامت أمه بتدبير د
   . سلطان شاه وطرده ثم مات سلطان شاه وانفرد تكش بالملك ثم مات في سنة ست وتسعين وخمسمائة

وولي بعده ابنه محمد بن تكش وآان لقبه قطب الدين فتلقب عالء الدين وبقي حتى غلبه جنكزخـان وهزمـه فـي سنـة تسـع 
   . رة وستمائـة ثـم مـات بعـد ذلـكعشـ

   . ولما ملك جنكزخان أوصى بدشت القبجاق وما معه البنه طوجي ويقال له دوجي أيضًا فمات طوجي في حياة أبيه جنكزخان

   . فلما مات جنكزخان استقر في مملكة ما وراء النهر وما معه باتو بن طوجي بن جنكزخان ثم مات باتو

ة بن طوجي وهو الذي تنسب هذه المملكة إليه فيقال فيها بيت برآة بمعنـى هـذه مملكـة بيـت برآـة آما وملك بعده أخوه برآ
يقال في مملكة إيران هي مملكة بيت هوالآو قال صاحب الذيل على الكامل وآانت المكاتبة بينه وبين الظاهر بيبرس ال تنقطع 

   . وبقي حتى توفي سنة خمس وستين وستمائة عن غير ولد

   . وملك بعده ابن أخيه منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوجي خان بن جنكزخان وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة

وملك بعده أخوه تدان منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوجي خان ابن جنكزخان وقيل سنة اثنتيـن وثمانيـن وستمائـة وآـان 
تصل إليه حتى مات واستقر تدان منكو فقدمت إليه فابتهج بها وعادت الرسل  صاحـب مصـر قـد جهـز إلـى منكوتمـر هديًة فلم

   . بجوابه بذلك وبقي إلى سنة ست وثمانين وستمائة فأظهر الوله وتخلى عن المملكة وانتمى إلى المشايخ والفقراء

وبقي وملك بعده طقطغا بن  وملـك بعـده تالبغـا باشارتـه ابـن منكوتمـر بـن طغان بن باطو بن دوجي خان بن جنكزخان
   . منكوتمر بن طغان بن باطوخان بن جنكزخان
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والـذي ذآـره قاضـي القضـاة ولـي الديـن بن خلدون في تاريخه أنه ملك بعد باطوخان أخو طرطو ثـم أخـوه برآـة ثـم 
خوه جفطاي ثم ابن أخيه أزبك وهو منكوتمـر بن طغان خان بن باطوخان ابن دوشي خان ثم ابنه تدان منكو ثم أخوه تالبغا ثم أ

   . الذي آان في الدولة الناصرية محمد بن قلـاوون صاحـب الديـار المصريـة

وخطب إليه السلطان فزوجه بنتًا تقرب إليه ثـم ابنـه جانـي بـك ثـم ابنه بردي بك ثم ابنه طقتمش ثم نائبه   : قـال فـي التعريف
مر ثم ماماي ثانيًا ثم حاجي جرآس ثم أيبك خان ثم ابنه قاني بك خان ثم أرص خان ثم ماماي ثم عبد اهللا بن أزبك ثم قطلقت

   . طقتمش خان بن بردي بك خان

   . ومنه انتزعها تمرلنك وقتله  : قال

   . والمعروف أن تمرلنك لم يملك هذه المملكة أصًال وال قتل طقتمش وما ذآره وهم فيه  : قلت

المملكة من بني جنكزخان برآة بن طوجي ابن جنكزخان وآان إسالمـه قبـل تملكه حين أرسله وأول من أسلم من ملوك هذه 
أخوه باطوخان إلجالس منكوخان على آرسي جده جنكزخان فأجلسه وعاد فمر في طريقه على الباخرزي شيخ الطريقة فأسلم 

تاله من ملوآهم بهذه المملكة في اإلسالم حتى على يديه وحسن إسالمه ولم يملك بعد أخيه باطوخان إال وهو مسلم وتاله من 
آان أزبك خان منهم فأخلص في اإلسلـام غايـة اإلخلـاص وتظاهـر بالديانـة والتمسـك وقـد حكى في مسالك األبصار عن زين 

ير مـن الدين عمر بن مسافر أن ملوك هذه الطائفة مع ظهور اإلسالم فيهم وإقرارهم بالشهادتين مخالفون ألحكامها في آث
األمـور واقفـون مـع ياسـة جنكزخـان التـي قررهـا لهـم وقـوف غيرهـم مـن أتباعـه مـع مؤاخـذة بعضهـم بعضـًا أشد المؤاخذة 

   . في الكذب والزنا ونبذ المواثيق والعهود

ي سلطـان هـذه المملكـة وقد جرت عادة ملوآهم أنهم إذا غضبوا على أحد من أتباعهـم أخـذوا مالـه وباعـوا أولـاده وأن فـ
طوائـف الجرآـس والـروس واآلص وهم أهـل مـدن عامـرة آهلـة وجبـال مشجـرة مثمـرة ينبـت عندهـم الـزرع ويـدر لهـم 

الضرع وتجري األنهار وتجنى الثمار وهم وإن آان لهم ملوك فهم آالرعايا فإن داروه بالطاعة والتحـف آـف عنهـم وإال شـن 
   . ات وضايقهـم وحاصرهـم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم وجلب رقيقهم إلى أقطار األرضعليهـم الغـار

والقسطنطينية مجاورة ألطراف ملـك القبجـاق وملك الروم معه في آلٍب دائم وافتراءات متعددة في آل وقت وملك   : ثم قال
وشـره ويتقـرب إليـه ويداريه ويدافع معه األيـام مـن وقـت الروم على توقـد جمرتـه وآثـرة حماتـه وأنصـاره يخـاف غارتـه 

   . إلـى وقـت منـذ تدير ملوك بني جنكزخان هذه المملكة

   . وما تخلو بينهم مدة عن تجديد عهود ومسالمة إلى مدة تؤجل بينهم وأشياء تحمل من جهة ملك الروم إلى ملكهم

تيبها ومقادير األرزاق الجارية عليهم وزيهم في أما مقدار عسكرها فقد ذآر الجملة الثامنة في مقدار عسكر هذه المملكة وتر
في مسالك األبصار عن الشيخ عـالء الديـن ابـن النعمـان أن عسكرهـا آثيـرة تفـوت الحصـر ال يعلـم لها مقدار إال أنه خرج 

من آل عشرة واحدًا فبلغ عدة المجردين مائتين  مرة عليه وعلى القان الكبير اسنبغا سلطـان مـا وراء النهر خارٌج فجرد إليه
وخمسين ألفـًا ممـن دخـل تحت اإلحصاء سوى من انضم إليهم وألزم آل فارس منهم بغالمين وثالثين رأسًا من الغنم وخمسة 

   . أرؤس من الخيل وقدرين نحاس وعجلة

تيب هذه المملكة فـي أمـر جيوشهـا وسلطانهـا آمـا وأما ترتيب مملكتهم فحكى عن الشيخ نجم الدين بن الشحام الموصلي أن تر
فـي ترتيـب مملكـة العـراق والعجـم فـي عـدة األمـراء واألحكام والخدم ولكن ليس ألمير األلوس والوزير بها تصرف أمير 

لمدن والقرى وال األلوس والوزير بتلك المملكة وال لسلطان هذه المملكة نظير ما لذلك السلطان من الدخل والمجابي وعدد ا
مشى أهل هذه المملكـة علـى قواعـد الخلفـاء مثـل أولئـك ولخواتيـن هؤالء مشارآٌة في الحكم معهم وإصدار األمور عنهم مثل 

   . أولئك وأآثر إال ما آانت عليـه بغـداد بنـت جوبـان امـرأة أبـي سعيـد بهـادر بـن خدابنـدا فإنـه لـم ير من يحكم حكمها

وقد وقفت على آثير من الكتب الصادرة عن ملوك هذه البالد من عهد برآة وما بعده وفيها   : قر الشهابي بن فضل اهللاقال الم
   . واتفقت آراء الخواتين واألمراء على آذا أو ما يجري هذا المجرى
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محمد بن قالوون أنه ال  وحكي عن الصدر زين الدين عمر بن مسافر عن أزبك خان سلطان هذه المملكة في األيام الناصرية
التفات له من أمور مملكته إال إلى جمليات األمور دون تفصيل األحوال يقنع بما حمل إليه وال يبحث عن وجوه القبض 

والصرف وأن لكل امرأة مـن خواتينـه جانبًا من الحمل وأنه يرآب آل يوم إلى امرأة منهـن يقيـم ذلـك اليـوم عندهـا يأآـل مـن 
   . شـرب وتلبسـه بدلـة قمـاش آاملـة ويخلـع التـي آانت عليه من اللبس على من يتفق ممن حولهبيتهـا وي

وقماشه ليس بفائق الجنس وال غالي الثمن مع قربه من الرعايا القاصدين له إال أن يده ليست مبسوطة بالعطاء ولو   : ثم قال
   . اب عمٍل في الصحراء أقواتهم من مواشيهمأراد هذا لما وفى به دخل بالده فـإن غالـب رعايـاه أصحـ

ونقل عن نظام الدين بن الحكيم الطياري أن لسلطان هـذه المملكـة علـى جميعهم خراجًا يستأديه منهم وأنهم ربما طولبوا 
   . بالخراج في سنة ممحلة لوقوع الموتان بدوابهم أو سقوط الثلج ونحوه فباعوا أوالدهم ألداء ما عليهم من الخراج

وأما مقادير أرزاق جندهم فقد حكى عن شجاع الدين عبد الرحمن أن آل من آان بيد آبائه شـيء مـن اإلقطـاع فهـو بيـد 
   . أبنائـه

   . واألمـراء لهـم بلـاد منهم من تغل بالده في السنة مائتي ألف دينار رابح وما دون ذلك إلى مائة ألف دينار رابح  : ثـم قـال

أما الجند فليس ألحد منهم إال نقود تؤخذ آلهم فيها على السواء لكل واحد منهم في السنة وأما زيهم في اللبس فحكى عن شجاع 
الدين الترجمان أيضًا أنه آان زيهم زي عسكر مصر والشام في الدولة اإلسالمية وما يناسب ذلك ثم غلب على زيهم زي التتر 

   . إال أنهم بعمائم صغار مدورة

   . وهو أآبر الثالثة يعني ملوك األقسام الثالثة المتقدمة الذآر  : القسم الثالث من مملكة توران مملكة القان الكبير قال في التعريف

   . وهو صاحب الصيـن والخطـا ووارث تخـت جنكزخـان

   . على ذوائب األعالموقـد تواتـرت األخبـار بأنـه أسلـم ودان بديـن اإلسالم ورقم آلمة التوحيد   : قـال

   . وإن صح وهو المؤمل فقد مألت األمة المحمدية الخافقين وعمرت المشرق والمغرب وامتدت بين ضفتي البحر المحيط  : قال

   . وهـو القائـم مقـام جنكزخـان والجالـس علـى تختـه  : قال في مسالك األبصـار

   . من مملكة إيران وصاحب القبجاق وصاحب ما وراء النهر  : تورانوهو آالخليفة على بني عمه من بقية ملوك   : قال

فإذا تجدد في مملكة أحد منهم مهم آبيـر مثـل لقـاء عسكـر أو قتـل أميـر آبيـر بذنـب أو مـا يناسـب ذلـك أرسل إليه وأعلمه به 
   . وإن آان ال افتقار إلى استئذانه ولكنها عادة مرعيٌة بينهم

مسالـك األبصـار عن نظام الدين بن الحكيم الطياري أنه لم يزل يكتب إلى آل من القانات الثالثة يأمرهم وقـد ذآـر فـي 
   . باالتحاد واأللفة وإذا آتـب إليهـم بـدأ باسمـه قبلهـم وإذا آتبـوا إليـه بـدأ باسمه قبلهم

   . وآلهم مذعنون له بالتقدم عليهم  : قال

   . هل هذه المملكة هم أهل األعمال اللطيفة والصنائع البديعة التي سلمت إليهم فيها األمموأ  : قال في مسالك األبصار

   . وقد تكتب الكتـب مـن أحوالهـم بمـا أغنـى عـن ذآـره
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ومـن عـادة المجيدين في الصنائع أنهم إذا عملوا عمًال بديعـًا حملـوه إلـى باب الملك وعلق عليه ليراه الناس ويبقى سنًة   : قـال
فإن سلم من عائب أسدى إلى صاحبه اإلحسان وإن عيب عليه وتوجه العيب وضع قدر الصانع ولم يوجه العيب على من 

   . عابه

ج الذهب أن صانعًا منهم صور عصفورًا على سنبلة في نقش ثوب آمخا وعلقه فاستحسنه آل وقد حكى المسعودي في مرو
   . من رآه حتـى مـر بـه رجـل فعابـه باستقامـة السنبلـة لـأن العصفور من شأنه أنه إذا وضع على السنبلة أمالها

ن الورق وباعها على أنها من الكمخاوات وحكى في مسالك األبصار عن بدر الدين اإلسعردي أن بعض صناعهم عمل ثيابًا م
   . الخطائية ال يشك فيها شاك ثم أظهرهم على ذلك فعجبوا منه

وحكي عن الشريف حسن السمرقندي أنه آان بهذه البالد فشكا ضرسه فـأراه لرجـل مـن الخطا فوضع يـده عليـه فأخـرج منـه 
دهنه بدهن وأمره أن ال يشرب ماء يومه فالتصق حتى صار آأنه قطعـة متأآلـة ووضـع مكانهـا قطعـة مـن ضـرس أجنبـي و
   . من أصل الخلقة إال أن لون الـأول يبيـن مـن اللون الثاني

   . وذآر المقر الشهابي أنه أراه له بحضرة الشيخ شمس الدين األصفهاني وجماعـة مـن أهـل العلـم

   . ذه األعمال ما يحار فيه العقلولقد رأيت منهم من ه  : قـال بدر الدين حسن اإلسعردي

الجملة األولى فيما اشتملت عليه هذه المملكة من األقاليم واعلم أن هـذه المملكـة هـي   : ويحصل الغرض منه في ست جمل
ر أوسـع ممالـك بنـي جنكزخـان وأفسحهـا جوانـب وأآثرهـا أقاليـم وأوفرها مدنًا غير أنها بعيدة المسافة منقطعـة األخبـا

فجهلتلذلـك أسمـاء أقاليمهـا وتعـذرت اإلحاطة بأقطارها ونحن نورد منها ما شاع ذآره في سائر اآلفاق وانتشر ونقنع من 
   . التفصيل بالجملة ونكتفي من البحر بالنغبة

ون اليـاء المثنـاة اإلقليم األول الصين بكسـر الصـاد المهملـة وسكـ  : والقول الجملي في ذلك أنه يشتمل على إقليمين عظيمين
   . تحـت ونـون فـي اآلخـر

ويحيط به مـن جهـة الغـرب المفـاوز التـي بينه وبين الهند ويحيط به من جهة الشرق البحر المحيط   : قـال فـي تقويـم البلدان
   . ويحيط به من جهة الشمال أرض يأجوج ومأجوج وغيرها من األراضي المنقطعة األخبار عنا

وقد ذآر أصحاب المسالك والممالك في آتبهم بالدًا آثيرة ومواضع وأنهارًا وغيرها في إقليم الصين ولم يقع لنا ضبط   : ثم قال
أسمائها وال تحقيق أحوالها فصارت آالمجهولة لنا لعدم من يصل من تلك النواحي من المسافرين إلينا لنستعلم منه أخبارها 

   . فأضربنا عن ذآرها

األبصار عن الشريف تاج الدين حسن بن الجالل السمرقندي وهو من السفار وممن جال اآلفاق ودخل  وقد ذآر في مسالك
   . أن بالصين ألف مدينة وأنه دار الكثير منها  : الصين وجال بلـاده وجـاب آفاقـه وجـاس خاللـه وجـال فـي أقطاره

   . إلى قرية وبالد الصين آلها عمارة متصلة من بلد إلى بلد ومن قرية  : قال

   . وقاعـدة هـذه المملكـة خـان بالـق

   . بفتـح الخاء المعجمة ثم ألف ونون ساآنة وباء موحدة مفتوحة ثم ألف والم مكسورة وقاف في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . ألقاليم السبعةوهي مدينة من أقاصي الشـرق عنـد بلـاد الخطـا واقعـة فـي اإلقليـم الرابـع مـن ا  : قال

   . قال ابن سعيد حيث الطول مائة وأربع عشرة درجة والعرض خمس وثالثون درجة وخمس وعشرون دقيقة
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   . وهي قاعدة مشهورة على ألسنة التجار وأهلها من جنس الخطا وعندهم معادن الفضة

   . ويذآر عن عظم هذه المدينة ما يستبعده العقل  : قال ابن سعيد

إن مدينة خان بالق المذآورة مدينتان قديمة وجديدة   : قال في مسالك األبصار نقًال عن الشريف حسن بن الجالل السمرقندي
والجديـدة منهمـا اسمها ديدو بناها ديدو آخر ملوآها فسميت باسمه والقان الكبير ينزل بوسطها في قصر عظيم يسمى آوك 

ـر لـأن طـاق معنـاه عندهـم القصـر وآـوك معنـاه األخضـر ومنـازل األمـراء حولـه طاق ومعناه بلغة المغـل القصـر األخض
وهـي مدينـة طيبـة واسعة األقوات رخية األسعار ويجمد بها الماء في زمن الشتاء فيصير آالثلج فيرفع   : خـارج القصـر قـال

   . إلى أيام الصيف حتى يبرد به الماء آما يبرد بالثلج

   . ديدو المذآورة نهٌر ويشق مدينة

   . وبها أنواع الفواآه إال العنب فإنه قليل بها وليس بها نارنٌج وال ليموٌن وال زيتوٌن ثم يعمل بهـا السكر

   . وبها من الزرع والجمال والخيل والبقر والغنم ما ل يدخل تحت اإلحصاء

   . منها قراقوم  : وبالصين مدن مشهورة سواها

   . بفتح القاف والراء المهملة ثم ألف وقاف مضمومة وواو ساآنـة وميـم  : بلدانقال في تقويم ال

وهـي مدينـة فـي أقاصـي بلـاد التـرك الشرقيـة ومعنى قراقوم باللغة الترآية الرمل األسـود لـأن قـرا فـي لغتهـم بمعنـى   : قـال
بإبدال الـواو راء وهـو خطـأ وإنمـا آتبـت الـواو بهـا بعد القاف  األسـود وقـم بمعنـى الرمـل ويقـع فـي آثير من الكتب قراقرم

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الثالـث مـن األقاليـم السبعـة - دليًال على الضمة على عادتهم في ذلك

   . م خالصة التتروه  : وهي آانت قاعدة التتر وفي جهاتها بالد المغل  : قـال ابـن سعيـد حيـث الطـول مائة وست وخمسون قال

   . ومنها خاناتهم

   . وفيها غالب عساآر القان الكبير  : قال الشريف حسن بن الجالل السمرقندي

وبها يعمل القماش الفاخر والصنائع الفائقة وغالب مـا يحتـاج إليـه القـان يستدعـى منهـا ألنهـا دار استعمـال وألهـا أهـل 
   . صنائـع فائقـة

   . وهي قرية جنكزخان التي أخرجته وعريسته التي أدرجته  : ـك األبصارقـال فـي مسال

   . ومنهـا الخنسـاء

   . بالخـاء المعجمـة والنون والسين المهملة وألف  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهي مدينة واقعة في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة

   . وخمس وستون درجة وأربعون دقيقة والعرض ثمان وعشـرون درجـة وثالثـون دقيقـةقال في تقويم البلدان حيث الطول مائة 

وعـن بعـض المسافريـن مـن بالدنـا أن الخنسـاء فـي هذا الزمان أعظـم فرض الصين وإليها ينتهي وصول التجار   : قـال
   . المسافرين من بالدنا
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عرضها نصف يوم وفي وسطها سوق واحد ممتد من أولها إلـى آخرهـا وطول الخنساء يوم آامل و  : قال الشريف السمرقندي
وأسواقهـا مبلطة بالبالط وبناؤها خمس طبقات بعضها فوق بعض وآلها مبنية باألخشاب والمسامير وشرب أهلها من اآلبار 

   . وأهلها فـي قشـٍف عظيـم وغالـب أآلهـم لحـم الجاموس واإلوز والدجاج

قصب السكر والليمون وقليل الرمان وأسعارها متوسطة وتجلب إليهم الغنم والقمح على قلة وال يوجد وفيها األرز والموز و
   . فيها من الخيل إال ما قل عنـد أعيانهـا

   . وأمـا الجمال فال توجد فيها البتة فإن دخلها جمٌل تعجبوا منه

   . مـًاونقل في مسالك األبصـار أن بينهـا وبيـن جالـق بالـق أربعيـن يو

وحكـى عـن الصـدر صـدر الدين عبد الوهاب بن الحداد البغدادي أنه وصل إلى الخنساء ووصف عظمة بنائها ومنعة رفعة 
   . مدينتها مع تشحط األقـوات بهـا ووفـور المكاسـب فيهـا ورخـص الدقيـق الجيـد فيهـا وفـي جميـع تلـك البالد

   . وأهلها يتفاخرون بكثرة الجواري السراري حتى إنه ليوجد ألحد التجار وآحاد الناس أربعون سرية فما زاد على ذلك  : قال

   . ومنها الزيتون

 - هي بلفظ الزيتون الذي يعتصر منه الزيت وهي فرضٌة من فرض الصين   : قال في تقويم البلدان عن بعض المسافرين الثقات
   . قليم األول من األقاليم السبعةموقعها في اإل

   . قال ابن سعيد حيث الطول مائة وأربع عشرة درجة والعرض سبع عشرة درجة

وهي مدينة مشهورة على ألسنة التجار المسافرين إلى تلك البالد وهي علـى خـور من البحر والمراآب تدخل إليها من   : قال
   . بحر الصين في الخور المذآور وقدره نحو خمسة عشرة ميًال ولها نهر عند رأس الخور المذآور

   . ون على البحر المحيط وهي ومنهـا السيلـيوذآر في مسالك األبصار عن الشريف السمرقندي أن مدينة الزيت

   . بالسيـن المهملـة واليـاء المثنـاة التحتيـة ولـام ويـاء ثانيـة  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . هكذا وجدناه في الكتب  : ثـم قـال

   . م ألفويقال لها سيال يعني بالالم ألف ورأيت في بعض الكتب سيالن بزيادة نون بعد الال  : قال

   . وهي مدينة في أقصى الصين الشرقي خارجة عن اإلقليم األول إلى الجنوب  : قال

قال في القانـون حيـث الطـول مائـة وسبعـون درجـة والعرض خمس درج وهي في أعالي الصين من الشرق آجزائر 
   . الخالدات في بحر الغرب لكن هذه معمورة في خصٍب بخالف تلك

   . ومنهـا جمكـوت

   . بالجيـم والميـم والكـاف ثـم واو وتـاء مثنـاة فوقيـة فـي اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . آذا وجدناها مكتوبة واسمها عند الفرس جماآرد  : قال

   . وهي مدينة في أقصى العمارة الشرقيـة خارجـة عـن اإلقليـم الـأول مـن األقاليـم السبعـة إلى الجنوب  : قال
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   . وهي على خـط االستـواء ال عـرض لهـا  : قال في األطوال

   . وهـي علـى النهايـة الشرقيـة مثـل ما يحكى عن الجزائر الخالدات في النهاية الغربية  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وليس شرقي جمكوت عمارة أصًال  : قال

   . وموقعها في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة -إحداها مدينة ينجو   : ومنها مدن أخرى مذآورة في الكتب مجهولة الضبط

   . قال في األطوال حيث الطول مائة وخمس وعشرون والعرض اثنتان وعشرون

   . وقد ذآر في ومنهـا مدينـة خانقـو

ن األقاليم السبعة قال في القانون وهي مدينة على النهر واقعة في اإلقليم األول م -بخـاء معجمـة وألـف ونون وقاف ثم واو 
   . حيث الطول مائة وستون درجة والعرض أربع عشرة درجة

   . وهـي مـن أبـواب الصيـن  : قال في تقويـم البلـدان

   . وموقعهـا شرقـي نهـر خمدان  : قـال ابـن سعيـد

   . لحنطة والشعير واألرز والعنب والسكروهي المرفأ األآبر وفيها الفواآه الكثيرة والبقول وا  : قال ابن خرداذبه

وهي مدينة على النهر واقعة فـي اإلقليـم الـأول من األقاليم  -بإبدال القاف من المدينة السابقة جيمًا  -ومنها مدينة خانجو 
   . السبعة

   . قال في األطوال حيث الطول مائة واثنتان وستون درجة والعرض أربع عشرة درجة

   . وهي من أبواب الصين  : نقال في القانو

   . بسينين مهملتين بينهما واو ساآنة وفي اآلخر هاء - ومنها مدينة سوسة 

وهي مدينة مشهورة آثيرة التجار متصلة العمارة وبها يصنع الفخار الصيني الذي ال يفوقه وال يعدله   : قال في تقويم البلدان
   . شيء من أعمال الصين

   . نهر خمدانوهي على شرقي   : قال

اإلقليم الثاني بالد الخطا بكسر الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وألف في اآلخر وهم جنس من الترك بالدهم في متاخمة بالد 
   . الصين

   . وقد ذآر في مسالك األبصار مدينة قمجوهي بقاف وميم وجيم وواو ثـم هـاء ويـاء آخـر الحروف

إنها أول بالد الخطا وإن منها إلى جالق بالق أربعين يومًا بل ذآـر أن مدينـة جالق بالق التي هي قاعدة هذه المملكة من   : وقال
   . بالد الخطا

حدثني الفاضل نظام الدين ابن الحكيم   : الجملة الثانية في معاملة هذه المملكة وأسعارها أما معامالتها فقال في مسالك األبصار
أن معاملتهم بقشـور مـن لحاء شجر التوت مطبوعٍة باسم القان فإذا عتق ذلك حمله صاحبه إلى نواب هذا القان وأخذ عوضه 

   . مع خسارة لطيفة آما يؤخذ في دار الضرب مما يحمل إليها من الذهب والفضة ليضرب بها
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ا يقوم في المعاملة مقام الدرهم الواحد ومنها ما يقوم وذآر عن الشريف حسن السمرقندي أن فيها آبارًا وفيها صغارًا فمنها م
   . مقام درهمين ومنها ما يقـوم خمسـة دراهـم وأآثـر إلـى ثالثيـن وأربعيـن وخمسيـن ومائـة

   . وقـد تقـدم فـي الكلـام علـى جالـق بالق والخنساء ذآر ما بهما من الحيوان والحبوب والبقول وغير ذلك

أن من   : ي الطريق الموصل إلى هذه المملكة قـد حكـى في مسالك األبصار عن الشريف تاج الدين السمرقنديالجملة الثالثة ف
سمرقند من بالد ما وراء النهر إلى سيلي عشرين يومًا ومن سيلي المذآورة إلى ألمالق عشرين يومًا ومن ألمالق إلى قراخوجـا 

   . إلـى قمجوهـي إلـى خـان بالـق أربعيـن يومـًا

طريـق فـي البـر وطريـق فـي البحـر وفـي آل من الطريقين من خان بالق   : ومـن خـان بالـق إلـى الخنسـاء طريقـان  : ثـم قـال
   . إلى الخنساء أربعون يومًا

 وذآـر في الكالم على مملكة بيت برآة عن حسن اإلربلي أن المسافر إذا سافر من جولمان على شرقيها وصل إلى مدينة
   . قراقوم

الجملة الرابعة في ذآر ملوآها قد ذآر المسعودي في مروج الذهب عدة ملوك من ملوك الصين قبالإلسالم وبعده أسماؤهم 
   . أعجمية ال حاجة بذآرها والمقصود معرفة حالها في أيام بني جنكزخان القائمين بها إلى اآلن

   . م على مبتدإ أمر جنكزخان وآيفية مصير الملك إليه فأغنى عن إعادته هناقـد تقـدم فـي الفصل الـأول مـن هـذا الكتاب الكال

ثم لما ملك جنكزخان أوصى بتخته المستولي فيه على هذا القسم من المملكة لولده الصغير أوآـداي ومات جنكزخان فاستقر 
   . ولده أوآداي ثم استقر في هذه المملكة مكانه ابنه آيوك ثم مات

   . فملك بعده منكوقان بن طولي بن جنكزخان ومات سنة ثمان وخمسين وستمائة

فملك بعده أري بكا ثم قبلي خان ثم دمرياق ثم قرماي ثم ترقاي آيزي ثم قيان قان ثم سنـد مرقـان بـن طولـي بـن جنكزخـان 
   . ة ثـم انقطـع خبرهـم فلـم يعلـم من ملك منهموهـو الـذي آـان فـي األيـام الناصريـة محمد بن قالوون صاحب الديـار المصريـ

وملوك هذه المملكة من بني جنكزخان آفـاٌر يدينـون بتعظيـم الشمـس واقفون في األحكام مع ياسة جدهم جنكزخان المقدم 
   . ذآرها في الفصل الـأول

الكاتب البوسعيدي أنهم على ما هم عليه من ذآـر لـي الفاضل نظام الدين ابن الحكيم الطياري   : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . الجاهلية على السيرة الفاضلة الشاملة ألهل مملكتهم ومن يـرد إليهـا

ومـن عجائـب مـا رأيـت في مملكة هذا القان أنه مع آفره في رعاياه من المسلمين أمٌم آثيرة وهم   : قـال الشريـف السمرقنـدي
حٌد من الكفار مسلمًا قتل القاتل الكافر هو وأهل بيته ونهبت أموالهم وإن قتل مسلٌم آافرًا عنده مكرمون محترمون ومتى قتل أ

   . ال يقتـل بـه بـل يطلـب بديته ودية الكافر عندهم حمار ال يطلب بغيره

   . وهذا القان ذو عسكر مديد  : الجملة الخامسة في عسكره قال بدر الدين حسن اإلسعردي التاجر

ذي أعلم من حاله أن له اثني عشر ألف بازدار يرآبون الخيل وعساآره من المغل عشرون تومانٌا وهي مائتا ألف وال  : قال
   . فارس أما من الخطا فمما ال يحصى

وترتيب هذه المملكـة أن لهـذا القـان أميريـن   : الجملة السادسة في ترتيب هذه المملكة قال الشريف تاج الدين السمرقندي
همـا الوزراء يسمى آل من يكون في هذه الرتبة جنكصان ودونهما أميران آخران يسمى آل منهما بنجار ودونهما  آبيريـن

   . أميران آخران يسمى آل منهما زوجين ودونهما أميران آخران يسمى آل منهما بوجيـن



 

101 
 

يجلس في آل يوم في صدر دار فسيحة  وله آاتب هو رأس آتابه يسمى لنجون وهو بمنزلة آاتب السر في بالدنا والقان  : قال
تسمى شن بمثابة دار العدل عندنا ويقف األمراء المذآورون حوله عن اليمين وعن الشمال على مقادير رتبهم ورأس الكتاب 

المسمى لنجون فإذا شكا أحٌد شكوى أو سأل حاجة أعطى قصته رأس الكتاب المذآور فيقف عليها ثم يوصلها إلـى أحـد 
اللذين يليانه وهما أصغر الكل فيقف عليها هو ومن معه ثم يوصالنها إلى من يليهما في الرتبة وهكذا إلى أن تصير األميريـن 

   . إلى القان فيأمر فيها بما يراه

وذآر عن الشريف أبي الحسن الكربالي وآان ممن اجتمع بالقان في هذه البالد أن لهذا القان أربعة وزراء يصدرون األمر في 
   . ه آلها وال يراجع القان إال في القليل النادرمملكت

وإذا أراد القان أن يرآب رآب في محفة وال يظهر للناس إال في يوم واحد وهو مثل يوم مولده في آل سنة فإنه يرآب   : قال
   . فرسًا ويخرج إلى الصحراء ويعمل بها من األطعمة والسماطات ما يغمر الناس ويكون مثل يوم العيد عندهم

الممالك الخارجة عن مضافات الديار المصرية قد تقدم في الكالم على مملكة الديار المصرية ومضافاتها ذآر جزيرة العرب 
   . وأنه يحدها من جهة الغرب بحر القلزم ومن جهة الجنوب بحر الهند ومن جهة الشرق بحر فارس ومن جهة الشمال الفرات

   . اليمن واليمامة والبحرين وقطعًة من بادية الشام وقطعًة من بادية العراقوأنها تحتوي الحجاز ونجدًا وتهامة و

   . وتقدم هناك الكالم على ما هو مضاف إلى مملكة الديار المصرية

   . منها مكة والمدينة على الحـال بهـا أفضـل الصلـاة والسلـام والتحيـة واألآـرام والينبـع ومـا هـو من بادية الشام آتدمر ونحوها

   . والمقصود هنا الكالم على باقي أقطارها التي لم تدخل في مضافات الديار المصرية

   . بفتـح المثنـاة التحتيـة والميـم فـي آخرهـا نـون  : القطر األول اليمن قـال فـي اللبـاب  : ويتوجه القصد منها إلى ثالثة أقطار

   . وينسـب إليـه يمني ويماني  : قـال

وهو قطعة من جزيرة العرب التي يحدها من الغرب بحر القلزم ومن الجنوب بحر الهند ومن الشمال بحر فارس ومن الشرق 
   . حدود مكة حيث الموضع المعروف بطلحة الملك وما على سمت ذلك إلى بحر فارس

   .  " األيمان يماٍن   "   : وقد وردت السنة بتفضيله بقوله صلى اهللا عليه وسلم

   . سمي بيمن بن قحطان  : واختلـف فـي سبـب تسميتـه باليمـن فقيل

   . إن قحطان نفسه آان يسمـى بيمـن  : وقيل

   . سمي بيمن بن قيدار  : وقيـل

   . سمي بذلك ألنه عن يمين الكعبة  : وقيل

   . سميت بذلك لتيامنهم إليها  : قال ابن الكلبي

   . العرب فتيامنوا إلى اليمن فسميت بذلكاستتب الناس وهم   : قال ابن عباس

   . تيامنت بنو يقطن إليها فسميت بذلك  : وقيل
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   . لما آثر الناس بمكة وتفرقوا عنها التأمت بنو يمن إلى اليمن وهو أيمن األرض  : وقيل

يس المذآور عرشها في سورة وهـو إقليـم متسـع لـه ذآـر فـي القديـم وبـه آان قوم سبٍإ المنصوص خبرهم في سورة سبإ وبلق
   . النمل

   . وقد ذآر البكري أن عرضه ست عشرة مرحلة وطوله عشرون مرحلة

   . وله ذآر قديم  : قال في مسالك األبصار

وأآثر مطره في أخريات   : وهو آثير األمطار ولكن ال تنشأ منه السحب قـال الحكيـم صالح الدين محمد بن البرهان  : قال
   . وسط الصيف الربيع إلى

وهو إلى الحر أميل وبه األنهار الجارية والمروج الفيح واألشجار المتكاثفة في أماآنه وله ارتفاع صالٌح من األموال وغالب 
   . أمواله موجبات التجار الواصلين من الهند ومصر والحبشة مع مالها من دخل البالد

ل اليمـن سيـاداٍت بينهم محفوظة وسعاداٍت عندهم ملحوظة وألآابرها حظ وذآـر عـن الحكيـم صلـاح الديـن المذآـور أن ألهـ
من رفاهية العيش والتنعم والتفنن في المأآل يطبخ في بيت الرجل منهم عدة ألوان ويعمل فيها السكـر والقلـوب وتطيـب 

الـح مـن األمـاء وعلى بابه جملة من الخدم أوانيهـا بالعطـر والبخـور ويكـون ألحدهـم الحاشيـة والغاشيـة وفـي بيتـه العـدد الص
والعبيد والخصيان من الهند والحبوش ولهم الديارات الجليلة والمباني األنيقة األ الرخام ودهان الذهب والالزورد فإنه في 

   . خواص السلطان ال يشارآه فيه غيره من الرعايا

واسم اليمن أآبر منه   : برهان قد غض من اليمن في أثناء آالمه فقالوإنمـا تفـرش دور أعيانهـم بالخافقي ونحوه على أن ابن ال
   . ال تعد في بالد الخصب بالده

وذآر في مسالك األبصار أنه ليس باليمن أسواق مرضية دائمة إنما يقام لها سوٌق يوم الجمعة تجلب فيه األجالب ويخرج 
القسم األول التهائم وهي   : ويشتري ثم إلى اليمن على قسمين أرباب الصنائع والبضائع بضائعهم وصنائعهم فيبيع من يبيع

   . المنخفض من بالده

   . وهي باردة الهواء طيبة المسكن  : قال في مسالك األبصار

وهو يشتمل على عدة   : الجملة األولى في ذآر ما اشتمل عليه من القواعد والمدن قال في مسالك األبصار  : وفيه خمس جمٍل
القاعدة األولى تعز وهي مصيف   : ع وحصون حصينة ولكن يفصل البر ما بين بعضها عن بعض وبه قاعدتانبالد وقال

   . صاحب اليمن

   . قال في تقويم البلدان بكسر المثناة من فوق والعين المهملة وزاي معجمة في اآلخر

   . وموقعها في اإلقليم األول من األقاليم السبعة

   . لطول خمـس وستـون درجـًة وثالثـون دقيقـًة والعـرض ثلـاث عشـرة درجـة وأربعـون دقيقةوالقياس حيث ا  : قال

   . وهي في زماننا هذا مقر ملوك اليمن يعني من أوالد رسول األتي ذآرهم في الكالم على ملوآه  : قال

وهي حصٌن في الجبال مطل على التهائم وأراضي زبيد وفوقها منتزه يقال لها مهلة قد ساق لـه صاحـب اليمـن الميـاه   : ثم قال
   . مـن الجبـال التـي فوقهـا وبنـى فيهـا أبنيـًة عظيمـة فـي غايـة الحسـن فـي وسط بستاٍن هناك

   . ولم تزل حصنًا للملوك  : قال في الروض المعطار
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   . وهو بلد آثير الماء بارد الهواء آثير الفاآهة  : قال

قال ولسلطانهـم بستـاٌن يعـرف بالينعـات وفيـه قبـة ملوآيـة ومقعـد سلطانـي فرشهمـا وأزرهما من الرخام الملـون وبهمـا عمـد 
قليلـة المثـل يجـري فيهمـا المـاء مـن نفثـات تمـأل العيـن حسنًا واألذن طربًا بصفاء نميرها وطيب خريرها وترمي شبابيكهما 

إليه من آل مكاٍن تجمع بين فواآه الشام والهند ال يقف ناظٌر على بستاٍن أحسن منه جمعًا وال أجمع منه على أشجاٍر قد نقلت 
   . حسنًا وال أتم صورًة وال معنى

   . القاعدة الثانية زبيد وهـي مشتـى صاحـب اليمن من بني رسول

   . كـون المثناة من تحت ودال مهملةبفتح الزاي المعجمة وآسر البـاء الموحـدة وس  : قال في تقويم البلدان

   . وهي مدينة من تهائم اليمن

   . بناها محمد بن إبراهيم بن عبيد اهللا بن زياد عن أبيه في خالفة المأمون  : قال في العبر

   . وموقعها في أوائل اإلقليم األول من األقاليم السبعة

   . دقيقة والعرض أربع عشرة درجة وعشر دقائققال في األطوال حيث الطول أربٌع وستون درجًة وعشرون 

وهي مدينة مسورة وبها آان مقام بنٍي زياد ملوك اليمن وهم الذين بنوها ثم غلب عليها بنو الصليحي ثم صارت   : قال في العبر
   . قاعدة بنـي رسـول

وماؤها من األبار وبها نخيل آثيرة وهـي قصبـة التهائـم وهـي مبنيـة فـي مستٍو من األرض على البحر على أقل من يوم 
   . وعليها سور وفيها ثمانية أبواب

   . وهي فرضة اليمن وبها مجتمع التجار من الحجاز ومصر والحبشة ومنها تخرج بضائع الهند والصين  : قال البيروني

   . ولها ساحل يعرف بغالفقة وبينهما خمسة عشر ميًال  : قال المهلبي

وهي شديدة الحر ال يبرد ماؤها وال هواؤها وهي أوسع رقعة وأآثر بنـاًء ولهـا نهـر جـاٍر   : بصارقـال فـي مسالـك األ
   . بظاهرهـا ومساآـن السلطـان فيهـا في نهاية العظمة من فرش الرخام والسقوف

   . وباليمن عدة سوى القواعد المتقدمة الذآر

   . منهـا عـدن

   . ح العين والدال المهملتين ونون في اآلخربفت  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهي من تهائم اليمـن

   . وهـي خارجـة إلـى الجنوب عن اإلقليم األول من األقاليم السبعة  : قـال

   . حيـث الطـول سبـع وستـون درجـًة والعـرض تسـع عشـرة درجـًة  : قال في األطوال

   . عدن بن سبـإ فعرفـت بـهوأول من نزلها   : قال في الروض المعطار
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وقال في  - بفتـح الهمـزة وسكـون الباء الموحدة وفتح المثناة التحتية ثم نون  - ويقـال لهـا عـدن أبيـن   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . عن سيبويه بكسر الهمزة وهو رجل من حمير أضيفت إليه عدن  : المشترك

   . الغوث بن أيمن بن الهميسع بن حمير وهو أبين بن زهير بن  : قال في العبر

وذآر األزهري أن سبب تسميتها بذلك أن الحبشة عبرت في سفنهم إليها وخرجوا منها فقالوا عدونـه يريـدون خرجنـا فسميت 
   . عدن لذلك

   . وقيل مأخوذة من قولهم عدن بالمكان إذ أقام به

   . وهـي علـى ساحـل البحـر ذات حط وإقالع

وهي من أعظم المراسي باليمن وتكاد تكون ثالثة تعز وزبيد في الذآر وبها قلعة حصينة مبنية وهي   : مسالك األبصار قال في
خزانة مال ملوك اليمن إال أنه ليس بها زرع وال ضـرع وهـي فرضـة اليمـن ومحـط رحـال التجـار لـم تـزل بلـد تجارٍة من 

مراآب الواصلـة مـن الحجـاز والسنـد والهنـد والصيـن والحبشـة ويمتـاز أهل آل إقليٍم زمن التبابعة وإلى زماننا عليها ترد ال
   . منها ما يحتاج إليه إقليمهم من البضائع

وال يخلو أسبوٌع من عدٍة سفٍن وتجاٍر واردين عليها وبضائع شتى ومتاجر منوعه والمقيم بها في   : قال صالح الدين بن الحكيم
ائر مربحة ولحط المراآب عليها وإقالعهـا مواسـم مشهـورة فإذا أراد ناخوذٌة السفر بمرآب إلى جهة من مكاسب وافرٍة وتج

الجهات أقام فيهـا علمـًا برنـك خـاص بـه فيعلـم التجار بسفره ويتسامع الناس فيبقى آذلك أيامًا ويقع األهتمام بالرحيل وتسارع 
ويحيـط   : قماش السري واألسلحة النافعة وتنصب على شاطيء البحر قـال فـي العبـرالتجار فـي نقل أمتعتهم وحولهم العبيد بال

بهـا مـن جهـة شماليهـا علـى بعٍد جبٌل دائٌر إلى البحر ينثقب فيه من طرفيه ثقبان آالبابين بينهما على ظهر الجبل مسيرة أربعة 
   . ـرأيام وليس ألهلها دخول وال خروج إال على الثقبيـن أو مـن البح

أصحاب زبيد ثم انتزعها منهم محمد بن أحمد بن المكرم الصليحي وصفا   : وآـان ملكهـا لبنـي معـن ابن زائدة ثم لبني زياد
أول ملوك اليمن من األيوبية ومن األيوبية   : الملك فيها لبني الزريع منهم وبقيت بأيديهم حتى ملكها منهم توران شاه بن أيوب

   . لوك اليمن اآلنانتقلت لبني رسول م

وذآـر فـي مسالـك األبصـار عـن الحكيـم صالح الدين بن البرهان أنه قام بها مدة وقال إن القيم بها يحتـاج إلـى آلفـة فـي 
   . الرتفاع األسعار بها في المآآل والمشارب ويحتاج المقيم بها إلى ما يتبـرد بـه فـي اليـوم مـراٍت فـي زمن قوة الحر  : النفقات

   . ولكنهم ال يبالون بكثرة الكلف وال بسوء المقام لكثرة األموال النامية  : قال

   . ومنهـا ظفار

   . بفتح الظاء المعجمة والفاء وألف وراء مهملة  : قال في تقويم البلدان

   . وهي من تهائم اليمن من أوائل اإلقليم األول من األقاليم السبعة  : قال

   . حيث الطول سبًع وستون درجًة والعرض ثالث عشرة درجة وثالثون دقيقة  : قال في القانون

   . وهي مدينٌة عظيمة بناها مالك بن أبرهة ذي المنار  : قال السهيلي

وبنى على  وذآر في العبر أنها آانت دار ملك التبابعة وخربها أحمد الناخوذة سنة تسع عشرة وستمائة ألنها لم يكن لها مرسًى
   . الساحل مدينة ظفار بالضم وسماها األحمدية
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وهـي مدينـٌة علـى ساحـل خـور قـد حـرج مـن البحـر الجنوبـي وطعن في البر في جهة الشمال نحو   : قـال فـي تقويـم البلـدان
لع منها في الخور المذآور مائة ميل ومدينة ظفار على طرفه وال تخرج المراآب من ظفار في هذا الخور إال بريح البر ويق

   . إلى الهند

وهي قاعدة بالد الشحر ويوجد في أرضها آثير من نبات الهند آالرانج والتنبل وشمالي ظفـار رمـال األحقـاف التـي آـان   : قال
   . بهـا قـوم عاد وهي المذآورة في القرآن وبينها وبين صنعاء أربعٌة وعشرون فرسخًا

   . لها بساتين على السوانيوعن بعضهم أن   : قال

   . وهي في زماننا ألوالد الواثق ابن عم صاحب اليمن  : قـال فـي مسالـك األصـار

وهم وإن أطلـق عليهم اسم الملك نواٌب له وذآر أن البضائع منها تنقل في زوارق حتى تخرج من خورها ثم توسق في   : قال
   . السفن

   . وآانت منزلة الملوك في صدر الدولتين  : قال في العبر

   . ومنها حلي

   . بفتح الحاء المهملة وسكون الالم ثم ياء مثناة من تحت  : قال في تقويم البلدان

   . وهـي بلـدة مـن اليمـن واقعـٌة فـي اإلقليـم الـأول

   . ثلـاث عشرة درجًة وثالثون دقيقة حيـث الطول سٌت وستون درجة والعـرض  : قـال فـي األطـوال

   . وهي من أطراف اليمن من جهة الحجاز وتعرف بحلي ابن يعقوب  : قال في تقويم البلدان

   . ومنها المهجم

   . بفتح الميم وسكون الهاء وجيم وميم  : قال في تقويم البلدان

   . وهي مدينة من تهائـم اليمـن واقعـٌة فـي اإلقليـم الـأول

   . حيث الطول أربٌع وستون درجة والعرض سـت عشـرة درجـة  : ـال في األطوالق

وهـي مـن أجـل مدن اليمن وهي عن زبيد ثالثة أيام وهي في الشرق والشمال على زبيد وعن صنعاء   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . على ست مراحل

   . ومن عدن على ست مراحل  : قال األدريسي

   . الدملـوة ومنهـا حصـن

   . بكسـر الدال المهملة وسكون الميم ثم الم وواو وهاء في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهو حصٌن من حصون اليمن واقٌع في اإلقليم األول من األقاليم السبعة

   . حيث الطول أربٌع وستون درجة وأربعون دقيقة  : قال أبو العقول
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   . وهو حصن في شمـال عـدن فـي جبـال اليمـن  : والعرض أربع عشرة درجة قال في تقويم البلدان

وهـو علـى الجبـل الممتـد من الجنوب إلى الشمال وهو خزانة صاحب اليمن ويضرب بامتناعه وحصانته   : قـال ابـن سعيـد
   . المثل

   . ومنهـا الشرجـة

   . الشين المعجمة وسكون الراء المهملة وجيم وهاء بفتح  : قـال في تقويم البلدان

   . وهي مينـاء علـى ساحـل البحـر واقعـٌة فـي اإلقليـم الـأول مـن األقاليـم السبعـة

   . حيـث الطـول خمـس وستـون درجـة والعرض سبع عشرة درجة وثالثون دقيقة  : قـال فـي القانـون

   . وبيوتها أخصاصوهي صغيرة   : قال في تقويم البلدان

   . ومنهـا جبلـة

   . بضـم الجيـم وسكـون البـاء الموحـدة والم مفتوحة وهاء  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهي مدينة بين عدن وصنعاء واقعة في اإلقليم األول

   . ة عشر دقائقوقياس قول أبي العقول أنها حيث الطول خمـٌس وستـون درجـة والعـرض ثلـاث عشـرة درج  : قال

   . وهي على نهرين ولذلك يقال لها مدينة النهرين  : قال

   . وبينها وبين تعز دون يوم وهي عن تعز في الشرق بميلة يسيرٍة إلى الشمال  : قال بعض الثقات

   . ومنهـا الجنـد

   . بالجيـم النـون المفتوحتيـن ودال مهملـة فـي اآلخـر  : قـال فـي اللبـاب

   . مدينة شمالي تعـز علـى نحـو نصف مرحلة منها واقعٌة في اإلقليم األول من األقاليم السبعةوهي 

   . حيـث الطـول خمـٌس وستـون درجـة والعـرض أربـع عشـرة درجـة وثالثون دقيقة  : قال في األطوال

   . وهي عن صنعاء على ثمانيٍة وأربعين فرسخًا وعن ظفار على أربعٍة وعشرين فرسخًا

وهـي بين ذمار وبين زبيد وهو بلٌد جليل به مسجٌد جامٌع لمعاذ بن جبل الصحابي رضي اهللا عنه   : وقـال الشريـف األدريسـي
وعلى القرب من الجند وادي سحوٍل ومنه يسير في صحارى إلـى جبـل عرضـه أحـد وعشـرون فرسخـًا ثـم يسير في صحراء 

   . ورمال إلى مدينة زبيد

   . منهـا سريـنوالجند و

   . بكسـر السيـن المهملة وفتح الراء المهملة المشددة وسكون المثناة من تحـت ونـون فـي اآلخـر  : قـال فـي اللبـاب

   . وهـي بلـدٌة علـى تسعـة عشـر فرسخـًا مـن حلـي فـي جهـة الشمـال منهـا واقعٌة في آخر اإلقليم األول
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   . ٌت وستون درجة وأربعون دقيقة والعرض عشرون درجةحيث الطول س  : قال في األطوال

   . هي مدينة على ساحل البحر على أربعة أيام من مكة  : وقال المهلبي

   . ميقات أهل اليمن لإلحرام  : وهي على القرب من قرية يلملم  : قال األدريسي

   . ومنها مرباط

   . بكسر الميم وسكون الراء المهملة ثم باء موحدة وألف وبعدهـا طاٌء مهملة  : اقل في تقويم البلدان

   . وهي بليدة على ساحل خو ظفار المقدم ذآره

   . وهي خارجة عن اإلقليم األول من األقاليم السبعة إلى الجنوب أو منه  : قال

   . حيث الطول اثنتان وسبعون درجة والعرض اثنتا عشرة درجة  : قال في األطوال

   . وهي في الشرق والجنوب عن ظفار  : قال ابن سعيد

   . وقبر هوٍد عليه السالم منها على خمسة أيام  : قال األدريسي

   . دوبجبال مرباط ينبت شجر اللبان ومنها يجهز إلى البال  : قال في نزهة المشتاق

   . ومنهـا بلـاد مهـرة

  : بفتـح الميم ثم هاء ساآنة وراء مهملة مفتوحة وهاء في اآلخـر والمـراد بمهـرة بنو مهرة بن حيدان  : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . قبيلة من قبائل اليمن وقد بسطت القول على ذلك في وموقعها في اإلقليم األول

   . الطـول خمـٌس وسبعـون درجـة والعرض ست عشرة درجة وآخرها حيث  : قال في األطوال

   . وليس بها نخيل وال زرع وإنما أموال أهلها األبل  : قال في تقويم البلدان

   . وألسنتهم مستعجمة ال يكاد يوقف عليها وينسـب إليهـا البخـت المفضلـة ويحمـل منها اللبان إلى األفاق  : قال

   . المعجمة وسكون الحاء المهملة وراء مهملة في اآلخرومنها الشحر بكسر الشين 

   . وهي بليدة صغيرة ولم يزد على ذلك  : وقال ياقوت الحمـوي

   . والذي يظهر أن لها إقليمًا ينسب إليها

   . قالة األولىوإليها ينسـب العنبـر الشحـري علـى مـا تقـدم القـول عليـه فـي الكلـام علـى ما يحتاج الكاتب إلى وصفه في الم

الجملة الثانية في ذآر حيوانه وحبوبه وفواآهه ورياحينه ومعامالته وأسعاره وأنا أذآر جملًة من ذلك على ما ذآره في مسالك 
األبصار عن أبي جعفر أحمد بن محمد المقدسي المعروف بابن غانم آاتب األنشاء بها وأبي محمد عبد الباقي بن عبد المجيد 

   . اليمني الكاتب
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فبـه مـن الحيـوان الخيـل العربيـة الفائقـة والبغـال الجيـدة للرآـوب والحمل والحمر واألبل والبقر والغنم ومن  -أمـا حيوانـه 
فبه من الحبوب الحنطة والشعير والذرة  - الطير الدجـاج والـأوز والحمـام وفيهـا مـن الوحـوش الزرافـة واألسـد وأما حبوبه 

   . وغالب قوتهم الذرة وأقله الحنطة والشعير واألرز والسمسم

وأنا فواآهه فبـه العنـب والرمـان والسفرجـل والتفـاح والخـوخ والتـوت والمـوز والليمـون واألترج في أنواع أخرى من 
   . الفاآهة قليلة المقدار وبه البطيخ األخضر واألصفر

   . ـه يوجـد باليمـن إال أنـه بالـغ فـي وصـف السفرجل بهوغالب ما يوجد بمصـر مـن الفواآ  : قال ابن البرهان

   . وأما أسعاره فرخية في الغالب

   . وذآر ابن البرهان أن الحنطة فيه تغلو واللحوم فيه رخيصة

   . طريٌق في البر وطريق قي البحر  : الجملة الثالثة في الطريق الموصلة إلى اليمن وله طريقان

   . لطريق من مصر إلى مكة معروفٌةأما طريقه في البر فا

   . ومن مكة إلى عدن نحو شهر  : قال في تقويم البلدان

   . أحدهما على ساحل البحر وهو األبعد  : ولها طريقان  : قال

   . والثاني على نجران وجرش وصعدة وصنعاء وهو األقرب

   . ر ثـم يرآب في البحر إلى زبيد وعدنوأمـا فـي البحـر فمـن مصـر إلـى السويـس ثالثـة أيـام فـي البـ

وربمـا عـدل المسافـرون عـن السويـس إلـى الطـور فتطـول الطريـق فـي البـر وتقصـر فـي البحـر وربما وقع السفر إلى 
   . قوص فـي النيـل أو فـي البـر ثـم مـن قـوص إلـى عيـذاب أو إلـى القصيـر فيرآـب فـي البحـر إلـى زبيد أو عدن

الطبقة األولى العادية وهم بنوعاد بن   : الجملة الرابعة في ذآر ملوآه جاهيلًة وإسالمًا أما ملوآه في الجاهلية فعلى عشر طبقات
   . عوص بن إرم بن سام بن نوٍح عليه السالم وآانت منازلهم باألحقاف من اليمن وعمان من البحرين إلى حضرموت والشحر

   . وأول من ملكها منهم عاد المقدم ذآره

إنه أول من ملك من العرب وطال عمره وآثر ولده حتى يقال إنه ولد أربعة األف ولٍد ذآـٍر لصلبـه وتـزوج ألـف   : ويقال
   . امـراٍة وعـاش ألـف سنـة ومائتي سنة

   . عاش ثلثمائة سنة  : وقال البيهقي

   . ثم ملك بعده ابنه شديد بن عاد

ثم ملك بعده ابنه الثاني شداد بن عاد وسار في الممالك واستولى على آثير من بالد الشام والعراق والهند ويقال إنه ملك مصر 
   . أيضًا

   . ثم ملك بعده ابنه إرم بن عاد
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م وأنه الذي والذي ذآره المسعودي أنه ملك بعد عاد بن عوص ابنه عاد بن عاد وأن جيرون بن سعد بن عـاد آان من ملوآه
   . اختط مدينة دمشق ومصرها وإليه ينسب باب جيرون بها آما تقدم في الكالم عليها في مضافات الديار المصرية

أن شداد بن بداد بن هداد بن شداد بن عاد غلب قفط ابن قبط على أسافل الديار المصرية ثم هلك هنالك ويقال   : وذآر ابن سعيد
السالم آان اسمه الخلجان بن عاد بن رقيم بن عاد األآبر ولقمان بن عاد بن عاديا بن صداقا بن أن ملكهم على عهد هود عليه 

   . لقمان وآفر الخلجان وأهلك اهللا من آفر منهم بالريح العقيم

   . آرهوانتقل ملك لقمان إلى ولده لقيم واتصل ملك لقمان ورهطه ألف سنة أو أآثر إلى أن غلبهم عليه يعرب بن قحطان األتي ذ

   . الطبقة الثانية القحطانية وأول من ملك منهم قحطان بن عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالم

   . وهو أول من ملك اليمن ولبس التاج  : قال المؤيد صاحب حماة

   . ثم ملك بعده ابنه يعرب بن قحطان وغلب عادًا على اليمن وعظم ملكه

وهو أول من حياه قومه بتحية الملك وولى أخاه حضرموت بن قحطان على بالد حضرموت فعرفت به وولى ثم ملك بعده ابنه 
   . يشجب بن يعرب

   . ثـم ملـك بعـده ابنـه عبـد شمس وأآثر الغزو والسبي فسمي سبأ وبنى قصر سبٍإ ومدينة مأرب باليمن

   . ن شمس التي أثرها بالقرب من المطرية اآلنإنه غزا مصر وبنى بها مدينة عي  : ويقال

   . ثم ملك بعده ابنه حمير خمسين سنة وهو أول من تتوج بالذهب

   . ثم ملك بعده ابنه وائل

   . بل ملك بعده أخوه آهالن  : وقيل

   . ثم ملك بعد وائل ابنه السكسك

   . ثم ملك بعده ابنه يعفر بن السكسك

   . باران بن عوف بن حمير ويعرف بذي رياش ثم غلب على الملك عامر بن

   . ثم ملك بعده ابنه المعافر واسمه النعمان بن يعفر المقدم ذآره

   . ثم ملك بعده ابنه أسمح بن النعمان فاضطرب أمر حمير وصار ملكهم في طوائف إلى أن ظهرت ملوك التبابعة

   . يمن بن الهميسع وإليه تنسب عدن أبين على ما تقدم ذآرهإنـه ملـك منهـم أبيـن بن زهير بن الغوث بن أ  : ويقـال

وملك منهم أيضًا عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن وملك منهم أيضًا حسان بن عمرو 
   . بن قيس بمن معاوية بن جشم بن عبد شمس

   . ثم ملك بعده أخوه لقمان

   . ثدوهو ذو مرا  : ثم أخوه ذو شدد
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   . إنه ذو القرنين  : ثم ابنه الصعب ويقال

   . إن بني آهالن بن سبٍإ داولوا بني حمير في الملك  : ويقال

وملك منهم جبار بن غالب بن زيد بن آهالن وانه ملك من شعوب قحطان أيضًا نجران بن زيد بن يعرب بن قحطان وبه 
   . عرفت نجران المقدم ذآرها

الطبقة الثالثة التبابعة إما بمعنى أن الناس يتبعونهم آما قاله السهيلي والزمخشري وإما بمعنى يتبع بعضهم بعضًا آما قاله ابن 
   . سيده

   . وآانت منازلهم ظفار  : قال في العبر

ن عبد شمس بن وائل بن وأول من ملـك منهـم الحـارث بـن ذي شـدد بـن الملطـاط بـن عمـرو بـن ذي يقـدم بـن الصـوار ب
   . الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن الغوث بن أيمن بـن الهميسـع بـن حميـر بن سبٍإ

   . وسمي الرائش ألنه لما لمك الناس راشهم بالعطاء

   . قال السهيلي وآان مؤمنًا

   . سعـوديثـم ملـك بعـده ابنـه أبرهـة ذو المنـار مائـة وثمانيـن سنـة قالـه الم

   . وقـال ابـن هشـام هو أبرهة بن الصعب بن زي مراثد بن الملطاط المقدم ذآره وسمي ذا المنار ألنه رفع منارًا يهتدى به

   . وقال هشام ابن الكلبي هو إفريقش بن قيس بن صيفي أخي الحارث الرائش وسار إلى بالد المغرب وفتح أفريقية فعرفت به

   . و العبد بن أبرهة المعروف بذي األذعار خمسًا وعشرين سنةثم ملك بعده أخوه عمر

   . وسمي ذا األذعار لكثرة ذعر الناس منه قال وآان على عهد سليمان عليه السالم أو قبله بقليل  : قال المسعودي

   . عمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش بن قيس ابن صيفـي بـن سبـٍإ األصغر  : وقال الطبري

   . ثم ملك بعده الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو ذي األذعار ست سنين أو عشر سنين وهو ذو الصرح

   . ثم ملك بعده ابنته بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل سبع سنين وهي صاحبة القصة مع سليمان عليه السالم

   . بلقيس هي يلقمة بنت ليشرح بن الحارث بن قيس  : وقال الطبري

   . ها سليمان عليه السالمثم ملك بعد

   . ثم أقاموا في ملكه وملك بنيه أربعًا وعشرين سنة

   . ثم ملك ناشر بن عمرو ذي األذعار

   . ويقال له ناشر ينعم وربما قيل ناشر أنعم سمي بذلك إلنعامـه عليهـم

   . ناشر بن عمرو  : وقال السهيلي
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   . ويقال له ناشر النعم  : ثم قال

   . ودي ناشر بن عمرو ذي األذعاروقال المسع

وقيل ناشر بن عمرو بن يعفر بن شرحبيل بن عمرو ذي األذعار وسار إلى وادي الرمل بأقصى الغرب فلم يجد وراءه مذهبًا 
   .   " هذا الصنم لناشر أنعم ليس وراءه مذهب فال يتكلف أحد ذلك فيعطب   " فنصب صنمًا من نحاس وزبر عليه بالمسند 

   . ثـم ملـك بعـده ابنـه شمـر مائـة وستيـن سنـة

   . ويقال له شمر مرعش سمي بذلك الرتعاٍش آان به

   . شمر بن ومالك ومالك هو األملوك  : وقال السهيلي

شمر   : ويقال إنه وطيء أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنهـا وخـرب مدينـة الضغـد وراء نهر جيحون فقالت العجم
   . ند أي شمر خرب وبنى هناك مدينة فسميت بذلك ثـم عربت سمرقندآ

   . إنه الذي بنى الحيرة بالعراق  : ويقال

   . وملك بالد الروم واستعمل عليها ماهان قيصر

وهـو ابـن شمـر مرعـش   : ثـم ملـك بعـده تبـع األقـرن ثالثـًا وخمسيـن سنـة وقيـل ثالثـًا وستيـن سنة واسمه زيد قال المسعودي
   . ابن عمرو ذي األذعار  : وقـال الطبـري

   . وسمي األقرن لشامٍة آانت في قرنه  : قال السهيلي

   . األقرن بن عمرو ذي األذعار وهو تبع اآلخر ثم ملك بعده تبان أسعد أبو آرب بن قيس بن زيد

ويقال له الرائد وآان على عهد يستاسف أحد ملوك الفرس الكيانية وحافده أردشير وملك اليمن والحجاز والعراق والشام وغزا 
طينية ومر في طريقه إنـه تـرك ببلـاد التبت قومًا من حمير هم بها إلى اآلن وغزا القسطن  : بالد الترك والتبت والصين ويقال

بالعراق فتحير قومه فبنى هناك مدينة سماها الحيرة وقد مر الكالم عليها مع العراق في الكالم على مملكة إيران ويقال إنه أول 
   . من آسا الكعبة المالء وجعل لبابها مفتاحًا وأوصى والتها من جرهم بتطهيرها ودام ملكه ثلثمائة وعشرين سنة

   . ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامرثم ملك من بعده 

وبعضهم يعكس فيقول نصر بن ربيعة ثم رأى رؤيا هالته فسار بأهله إلى العراق وأقام بالحيرة ومن عقبه آان النعمان بن 
ثم ملك بعده حسان ذو معاهر بن تبان أسعد   . ن ربيعة بن نصرالمنذر ملك الحيرة وهو النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي ب

   . أبي آرب

ثـم ملـك بعـده أخـوه عمـرو بـن تبـان أسعـد أبـي آـرب ويسمـى الموثبان ثالثًا وستين سنة ومات عن أوالٍد صغار وأآبرهم قد 
   . خوه ألمه مرثد بن عبد آالل سبعًا وثالثين سنةاستهوته الجن فوثب على ملك التبابعة عبد آالل بن مثوب فملك ثم ملك بعده أ

   . ثم ملك من بعده ابنه وليعة بن مرثد

ثـم ملـك بعـده أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن شيبة بن مرثد بن نيف ابن معدي آرب بن عبد اهللا بن عمرو بن ذي أصبح 
ثم ملك بعده   . مرو بن تبع بن آليكرب سبعًا وخمسين سنةثم ملك بعده حسان بن ع  . الحارث بن مالك وقيل إنما ملك تهامة فقط

   . لخيعة بن ينوف ذو شناتر سبعًا وعشرين سنة
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   . ثم ملك بعده ذو نواس زرعة تبع بن تبان أسعد أبي آرب ثمانين سنة ويسمى يوسف وآان يدين باليهودية وحمل الناس عليه

   . ن زيد الجمهورثم ملك بعده ذو جدن واسمه علس بن زيد بن الحارث ب

علس بن الحارث بن زيد بن الغرث بن سعد بن عوف ابن عدي بن مالك بـن زيـد الجمهـور وهـو آخر ملوك اليمن من   : وقيل
   . العرب

   . وقيل غير ذلك من تقديم وتأخير وتبديل اسم باسم

   . وبالجملة فأخبار التبابعة غير مضبوطة وأمورهم غير محققة

وال يسمى أحٌد منهم تبعًا حتى يملك اليمن والشحر وحضرموت على أن الطبري قد ذآر أن الملك من ملوك   : قال المسعودي
   . اليمن ال يتجاوز مخالفه وإن تجاوزه فبمسافة يسيرة

وأول من ملك منهم أرياط بعثه صاحب الحبشـة مقدمـًأ علـى جيوشـه حيـن تهـود ذو نـواس وأحرق األنجيل ففتح اليمن 
ثم ملك   . ثم ملك بعده ابنه يكسوم  . ثم ملك بعده أبرهة األشرم وهو صاحب الفيل الذي جاء به لتخريب الكعبة  . استقر في ملكهو

   . بعده أخوه مسروٌق وهو آخر ملوك اليمن من الحبشة

بن غوث بـن سعـد بـن  الطبقة الخامسة الفرس وأول من ملك منهم وهرز وذلك أن سيف بن ذي يزن بن عابر بن أسلم بن زيد
ملك الفرس على مسروق بن أبرهة   : عـوف بـن عـدي بـن مالـك بـن زيـد الجمهـور الحميـري استجـاش آسـرى أنو شروان

آخر ملوك الحبشة باليمن فأسعفه بجيش ففتح به اليمن واستنابه فيه فقتله بعض من استخلصه من الحبشة فولى آسرى وهرز 
ى مكانه ابنه المرزبان ثم هلك فأقام مكانه خذخسرو بن السيحان بن المرزبان ثم عزلـه وولـى علـى مكانه وهلك فأقام آسر

اليمـن بـاذان فلـم يـزل بـه إلـى أن آانـت البعثـة فأسلم وفشا األسالم باليمن وتتابعت الوفود منه على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
   . وسلم

 عليه وسلم والخلفاء بعده لما أسلم باذان نائب آسرى واله النبي صلى اهللا عليه وسلم على الطبقة السادسة عمال النبي صلى اهللا
دار مملكـة التبابعـة وبقـي حتى مات بعد حجة الوداع فولى النبي صلى اهللا عليه   : جميع مخاليف اليمن وآان منزلـه بصنعـاء

من الصحابة رضوان اهللا عليهـم إلـى أن خـرج األسـود  وسلم ابنه شهر بن باذان على صنعاء وولى على آل جهٍة واحدًا
فلمـا قتـل العنسـي رجـع عمـال   . العنسـي فقتـل شهـر بـن بـاذان وأخـرج سائـر عمـال النبي صلى اهللا عليه وسلـم مـن اليمـن

عاء وتوفي رسول اهللا صلى اهللا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى أعمالهـم واستولى قيـس بـن عبـد يغوث المرادي على صن
   . عليه وسلم واألمر على ذلك

   . ثم ولى أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فيروز الديلمي

ثم ولي علي   . ثم ولى بعده المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل على قتال أهل الردة ثم استقر في والية يعلى بن منبه
   . فته عبيد اهللا بن عباس ثم أخاه عبد اهللابن أبي طالب رضي اهللا عنه في خال

   . ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديلمي ومات سنة ثالث وخمسين من الهجرة

   . ثـم جعـل عبـد الملـك بـن مـروان اليمـن فـي واليـة الحجـاج بـن يوسف حين بعثه لقتال ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين

   . أول خلفائهم على اليمن عمه داود وتوفي سنة ثالث وثالثيـن ومائـة  : العبـاس ولـى السفـاح ثـم لمـا جـاءت دولـة بنـي

فولـى مكانـه عمـر بـن زيـد بـن عبد اهللا ابن عبد المدان وتوفي سنة أربع وثالثين ومائة فولى السفاح مكانه علي بن الربيع بن 
   . عبيد اهللا
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   . آان عليها يزيد بن منصور ثم عزله المهدي في خالفته وولى مكانه رجاء بن روح ثـم فـي سنـة ثلـاث وخمسيـن ومائة

ثـم عزلـه سنـة ثلـاث وستيـن   . ثم ولى بعده علي بن سليمان ثم عزله سنة اثنتين وستين ومائة وولى مكانه عبد اهللا بن سليمـان
   . ـت وستين ومائة وولى مكانه عبد اهللا بن سليمان الربعيثـم عزلـه فـي سنـة س  . ومائـة وولـى مكانـه منصـور بـن يزيـد

   . ثم ولى الرشيد سنة أربع وثمانين حمادًا اليزيدي  . ثم ولى سليمان بن يزيد ثانيًا

الطبقة السابعة ملوآها من بني زياد لم تزل نواب الخلفاء متوالية على اليمن إلى أيام المأمون فاضطرب أمر اليمن فوجه 
المأمون إليه محمـد بـن إبراهيـم بن عبيد اهللا بن زياد بن أبيه ففتح اليمن وملكه وبنى مدينة زبيد في سنة أربع ومائتين وولى 

   . رفت بمخالف جعفر إلى اآلنمواله جعفرًا على الجبال فع

   . ثم ملك اليمن بعده ابنه إبراهيم بن محمد ثم ابنه زياد بن إبراهيم

ثم ملك بعده أخوه أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم وطالت مدته وتوفي سنة إحدى وتسعين وثلثمائـة وخلـف طفًال فتولت أخته 
يش اسمه رشيد فبقي حتى مات فتولى مكانه حسين بن سالمة وسالمة هنٌد بنت أبي الجيش آفالته وتولى معها عبٌد ألبي الج

   . اسم أمه وصار وزيرًا لهند وأخيها حتى ماتا

ثم ملكوا عليهم طفًال اسمه إبراهيم وقيل عبد اهللا بن زياد وقام بأمره عمته وعبد من عبيد حسيـن بـن سالمة اسمه مرجان ثم 
   . سنة سبع وأربعمائة واستبد بالملك ثم قتل قيس بزبيد قبض قيٌس عبد مرجان على الطفل وعمته في

وملك بعده نجاح عبد مرجـان أيضـًا وعظمـم شأنـه ورآـب بالمظلـة وضربـت السكـة باسمـه وبقي حتى توفي سنة اثنتين 
   . وخمسين وأربعمائة

   . وملك بعده ابنه سعيد األحول بن نجاح

وقيل سنة ثمانين وأقام   . أحمـد بـن علـي بـن الصليحـي فـي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ثـم غلـب علـى الملـك الملـك المكـرم
   . بزبيد

   . ثم ملكها جياش بن نجاح في بقايا سنة إحدى وثمانين ومات سنة ثمان وتسعين وأربعمائة

   . ثم ملك بعده ابنه فاتك ثم ملك بعده منصور بن فاتك بن جياش بن نجاح

ثم ملك بعده ابن عمه فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش بن نجاٍح في سنة إحدى وثالثين وخمسمائة وقتل في سنة ثالث 
   . وخمسين وخمسمائة

   . وهو آخر ملوك بني نجاٍح

ـد في رابع عشر الطبقة الثامنة ملوآها من بني مهدي لمـا قتـل فاتـك ملـك بعـده علـي بـن المهـدي واستقـر فـي دار الملـك بزبي
شهر رجب سنة أربع وخمسين وخمسمائة ومات بعد شهرين وأحد وعشرين يومًا وآان مذهبه التكفيـر بالمعاصي وقتل من 

ثم ملك بعده عمه عبد اهللا بن  . ثم ملك بعد ابنه عبد النبي بن مهدي  . ثم ملك بعده ابنه مهدي بن علي بن مهدي  . خالف مذهبه
   . نبي ثانيًا وهو آخرهمثم عاد عبد ال . مهدي

الطبقة التاسعة ملوآها من بني أيوب ملوك مصر وأول من ملكها منهم شمس الدولة توران شاه بن أيوب سيره إليها أخوه 
السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب صاحب الديار المصرية في سنة تسع وسستين وخمسمائة ففتح زبيد وأسر صاحبها عبد 

   . النبي
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عدن وأسر صاحبها ياسر واستولى علي اليمن ألخيه صالح الدين ثم استناب توران شاه على زبيد حطان بن آامل ثـم ملـك 
بن منقذ الكناني ورجع إلى الشام في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة فأضاف إليه أخوه السلطان صالح الدين اإلسكندرية وبقيت 

إلـى أن توفـي باألسكندريـة فـي سنـة سـت وسبعيـن وخمسمائـة فاضطـرب نوابه باليمـن يحملـون إليـه األمـوال مـن زبيـد 
أمـر اليمن فوجه السلطان صالح الدين إليه أميرًا فعزل عنه حطان بن آامل وتولى مكانه ثم توفي األمير فعاد حطان إلى 

   . واليته

قبض على حطان واستقر في مملكة اليمن وبقي ثم بعث السلطان صالح الدين أخاه سيف األسالم طغتكين بن أيوب إلى اليمن ف
   . به حتى مات بزبيد في سنة ثالث وتسعين وخمسمائة

   . ثم ملك بعده ابنه الملك العزيز إٍسماعيل فأساء السيرة فقتله أمراؤه

ر غازي بن وملـك بعـده أخـوه الناصر صغيرًا فقام بتدبير مملكته سنقر مملوك أبيه اربع سنين ثم مات فتزوج أم الناص
أحد أمراء دولته وقام بتدبيرها ثم مات الناصر وبقي غازي في المملكة فقتله جماعٌة من العرب فغلبت أم الناصر على   : جبريل
   . زبيد

وآان سليمان بن شاهنشاه بن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب قد خرج فقيرًا فاتفق أن وافى اليمن فتزوج أم 
اليمن فأساء السيرة فبعث إليه عمه الملك الكامل محمـد بـن العـادل أبـي بكـر ابنـه الملـك المسعـود أطسـر الناصر وملك 

المعـروف باقسيس في جيش فملك اليمن من سليمان ثم آره المقام فيه فسار قاصدًا الشام فتوفي بمكة وهو آخر ملوآها من بني 
   . أيوب

   . القائمون بها اآلن وأول من ملكها منهم علي بن رسول الطبقة العاشرة دولة بني رسول وهم

وذلك أنه لما توفي الملك المسعود أقسيس ابن الملك الكامل محمد آان معه أميراخور البيه اسمه رسول فلما خرج المسعود 
الثين وستمائـة ووقـع يريد الشام استخلف على اليمن علي بن رسول المذآور فاستقر نائبًا باليمن لبني أيوب حتى مات سنة ث

   . أن المستقـر فـي اليمن أوًال هو رسوٌل والد علي المذآور ولم أره في تاريخ  : فـي التعريـف

   . ثـم استقـر بعـد علـي بـن رسـول المذآور في النيابة ولده الملك المنصور عمر بن علي

اليمن وتلقب بالملك المنصور ثم قتل في سنة ثمان  ثم تغلب على اليمن وخرج عن طاعة بني أيوب ملوك مصر واستقل بملك
   . وأربعين وستمائة

وملك بعده ابنه الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول وصفا له ملك اليمن وطالت مدته وأرسل إلى 
بلت هديته وآتب به باألمان الملك المنصور قالوون صاحب الديار المصرية حينئٍذ هديٍة نفيسًة سأل أن يكتب له أمانًا فق

وقررت عليه إتاوٌة لملوك مصر وملـك بعـده ابنـه األشـرف ممهـد الديـن عمـر بـن المظفـر يوسـف وبقي حتى مات سنة ست 
   . وتسعين وستمائة

المقررة عليه  ثم ملك بعده أخوه الملك المؤيد هزبر الدين داود واستمر على مواصلـة ملـوك مصـر بالهدايـا والتحف والضريبة
   . وتمذهب بمذهب الشافعي رضـي اللـه عنـه واشتغـل بالعلـم واعتنى بجمع الكتب

حتى اشتملت خزائنه على مائة ألف مجلد وبر العلماء وآانت تحفه تصـل إلـى الشيـخ تقـي الديـن بـن دقيـق العيـد رحمـه اهللا 
   . في آل وقت وتوفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة

عده ابنه الملك المجاهد سيف الدين علي وآان في األيام الناصرية محمد بن قالوون صاحب الديار المصرية فأساء وملك ب
   . السيرة فقبض عليه وخلع وحبس في سنـة اثنتيـن وعشريـن وسبعمائة

   . دوملك بعده عمه الملك المنصور أيوب بن المظفر يوسف ثم قتله شيعة المجاهد وأعادوا الملك المجاهـ
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وآـان الظاهـر أسـد الدين عبد اهللا بن المنصور أيوب بحصن الدملوة المقدم ذآره فعصى عليه وملك عدن وغيرها وبعث 
   . الملك المجاهد للملك الناصر محمد بن قالوون يستصرخه على الظاهر عبد اهللا

فجهز إليه العساآر فوصلت إليه سنة خمس وعشرين وسبعمائة فأوقعوا الصلح بينهما على أن تكون الدملوة للظاهر المذآور 
   . وتمهد اليمن للمجاهد واستنزل الظاهر عن الدملوة ثم قبض عليه وقتله

   . صاحب مصرثـم حـج المجاهـد سنـة إحـدى وخمسيـن في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قالوون 

وآان األمير طاز أحد أآابر أمراء الديار المصرية قد حج وأشيع أن المجاهد يريد آسوة الكعبة في تلك السنة فوقعت الفتنة بين 
العسكر المصري والمجاهد فانهـزم المجاهـد ونهبـت عساآـره وسائـر أهـل اليمـن وأسـر المجاهـد صاحب اليمن وحمل إلى 

أطلق سنة ثنتين وخمسيـن وسبعمائـة فـي دولـة الصالـح ووجـه معـه األميـر قشتمـر ليوصله إلى بالده  مصر فاعتقل بها ثم
فلما بلغ به الينبع ارتـاب منـه فـي الهـرب فرجـع بـه إلـى مصـر فحبـس فـي الكرك من بالد الشام ثم أطلق وأعيد إلى ملكه 

   . ستين وسبعمائةوأقام على مداراة صاحب مصر إلى أن توفي سنة ست و

  . وملك بعده ابنه الملك األفضل عباس بن المجاهد علي فاستقام له ملك اليمن وبقي حتى مات سنة ثمان وسبعين وسبعمائة
   . وملك بعده ابنه الملك المنصور محمد ومات

   . وملك أخوه الملك األشرف إسماعيل بن األفضل عباس فاستقام أمره بها ثم مات

ابنـه الملـك الناصـر أحمـد بـن ابـن الملك األشرف إسماعيل بن األفضل عباس بن المجاهد علي بن المؤيد داود بن وولـي بعـد 
   . المظفر يوسف بن المنصور عمر بن علي بن رسول وهو باٍق باليمن إلى آخر سنة اثنتي عشرة وثمانمائة

   . رههـا فـي المكاتبـات إن شـاء اللـه تعالىوله مكاتبة عن األبواب السلطانية بالديار المصرية يأتـي ذآ

في مقدار عساآرها وزي جندها   : الجملة الخامسة في ترتيب هذه المملكة على ما هي عليه في زمن بني رسول ملوآها اآلن
  : الربيعأخبرني أقضى القضاة أبو   : وبيان أرباب وظائفها وحال سلطانها أما مقدار عساآرها فقد قال في مسالك األبصار

سليمان بـن محمـد بـن الصـدر سليمـان وآـان قـد توجـه إلـى اليمـن وخـدم فـي ديـوان الجيـوش به أن جميع جند اليمن ال يبلغ 
ذآـر أن   . ويضـاف إليهـم مـن العـرب المدافعيـن فـي يطاعتـه مثلهـم وأراني جريدًة للجيش تشهد بما قال  : قـال  . ألفي فارس
   . ـده مـن الغربـاءغالـب جن

ونقل عن الحكيم صالح الدين بن البرهان أن األمرة عندهم قد تطلق على من ليس بأمير وأما األمرة الحقيقية التي ترفع بها 
   . األعالم والكؤوسات

   . فإنها لمن قل وربما أنه ال يتعدى عدة األمراء بها عشرة نفٍر

أن لباس السلطان وعامة الجند باليمن أقبيٌة إسالمية ضيقة األآمام   : مسالك األبصاروأما زي السلطان والجند بها فقد ذآر في 
مزندة على األيدي وفي أوساطهم مناطق مشدودٌة وعلى رؤوسهم تخافيف النس وفي أرجلهم الدالآسات وهي أخفاف مـن 

   . القمـاش الحريـر األطلـس والعتابي وغير ذلك

أحد أمراء الملك المجاهد باليمن إلى   : وقـد حضـر علـي بن عمر بن يوسف الشهابي  : ل اللـهقـال المقـر الشهابـي بـن فضـ
الديار المصرية في وحشة حصلت بينه وبين سلطانه وهو بهذا الزي خال الدالآس فإنه قلعه ولبس الخف المعتاد بالديار 

   . الزيالمصرية وآان يحضر الموآب السلطاني بالديار المصرية وهو على هذا 

وأما شعار السلطنة فقد ذآـر عـن الحكيـم بـن البرهـان أيضـًا أن شعـار سلطـان اليمـن وردٌة حمـراء فـي أرض بيضـاء قـال 
   . ورأيـت أنـا السنجـق اليمنـي وقد رفع في عرفات سنة ثمان وثالثين وسبعمائة  : المقـر الشهابـي بـن فضـل اللـه
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   . آثيرةوهو أبيض فيه وردات حمر 

مـن النائـب والوزيـر والحاجب وزآاتب السر   : وأما أرباب الوظائف فنقـل عـن ابـن البرهـان أن باليمـن أربـاب وظائـف
   . وآاتب الجيش وديوان المال

   . وبها وظائف الشاد والوالية وأنه يتشبه بالديار المصرية في أآثر أحواله

 يجمعهم رئيٌس يرأس عليهم يقرأ ما يرد على السلطان ويجاوب عنـه ويتلقـى المراسيـم أما آتاب األنشاء ثم فإنه ال  : قال
   . وينفذهـا وإنمـا السلطـان إذا دعـت الحاجـة إلى آتابة آتب بعث إلى آٍل منهم ما يكتبه

   . فإذا آتب السلطان ما رسم له به بعثه على يد أحد الخصيان فقدمه إليه فيعلم فيه وينفذه

   . وعـادة مـا يكتـب عنـه فـي ديوان األنشاء آعادة الديار المصرية في المصطلح  : المقـر الشهابـي بـن فضـل اللـه قـال

   . ورأيت عالمة الملك المؤيد داود على توقيع مثالها الشاآر هللا على نعائمه في سطر وتحته داود في سطٍر آخر  : قال

أن صاحب اليمن قليل التصدي إلقامة رسوم المواآب والخدمة   : مسالك األبصار وأما ترتيب أحوال السلطان فقد ذآر في
واألجتماع بوالة األمور ببابه فإذا احتاج أحٌد من أمرائه وجنده إلى مراجعته في أمر آتب إليه قصة يستأمره فيها فيكتب عليها 

   . بخطه بما فيه إنصاف المظلومبخطه ما يـراه وآذلـك إذا رفعت إليه قصص المظالم هو الذي يكتب عليها 

أن ملـوك اليمـن أوقاتهـم مقصـورٌة علـى لذاتهـم والخلـوة مع حظاياهم وخاصتهم من الندماء   : ونقـل عـن ابـن البرهـان
 والمطربين فال يكاد السلطان يرى بل وال يسمع أحٌد من أهل اليمن خبرًا له على حقيقته وأهل خاصته المقربون الخصيان وله

يتسّمع أخباره ويحاول اقتفاء آثاره في أحواله   : أرباب وظائف للوقوف بأموره وهو ينحو في أموره منحى صاحب مصر
وأوضاع دولته غير أنه ال يصل إلى هذه الغاية وال تخفق عليه تلك الراية لقصور مدد بالده وقّلة عدد أجناده وللتّجار عندهم 

   . منهم وبسببهم وغالب دخلـه مـن التّجار والجّالبة بّرًا وبحرًاموضع جليل ألن غالب متحّصالت اليمن 

   . ولذلك آانت مملكة بني رسول هذه أآثر ماأل من مملكة الّشرفاء بصنعـاء ومـا واألهـا لمجـاورة مملكة بني رسول البحر

وصاحب اليمن ال ينزل في أسفاره إال في قصوٍر مبنّيٍة في منازل معروفة من بالده فحيث أراد النزول بمنزلٍة وجد بها قصرًا 
   . مبنّيًا ينزل بـه

وإنمـا تجتمـع لهـم األمـوال لقلـة الكلـف فـي الخـرج والمصاريـف والتكاليف وألن الهند يمّدهم بمراآبه ويواصلهم   : قـال
   . ئعهببضا

وال تزال ملوك اليمن تستجلب من مصر والشام طوائف من أرباب الصناعات والبضائع ببضائعهم   : قال في مسالك األبصار
   . على اختالفها

وصاحـب هـذه المملكـة أبدًا يرغب في الغرباء ويحسن تلقيهم غاية   : قال أقضى القضاة أبو الربيع سليمان بن الصدر سليمـان
   . يستخدمهم بما يناسب آالًّ منهم ويتفّقدهم في آل وقت بما يأخذ به قلوبهم ويوّطنهم عندهاألحسان و

أنهم لم يزالوا مقصودين من آفاق األرض قّل أن يبقى مجيٌد في صنعٍة من   : وذآر في مسالك األبصار عن ملوك هذه المملكة
الصنائع إال ويصنع ألحدهم شيئًا على اسمه ويجيد فيه بحسب الطاقة ثم يجّهزه إليه ويقصده به فيقّدمه إليه فيقبل عليـه ويقبـل 

   . منـه

نـي جائزته ثم إن أقام في بابه أقام مكرمًا محترمًا أو عاد محبّوًا محبورًا يجزلون من نعمهم العطايا ويثقلون ويحسـن نزلـه ويس
بكرمهم المطايا ما قصدهم قاصٌد إال وحصل له من البّر واأليناس وتنويع الكرامة ما يسليهـم عن األوطان ولكنهم ال يسمحون 



 

117 
 

وال قريب فإن أراد األرتحال عن دارهم مّكنوه من العود آما جاءهم وخرج عنهم بعود غريب وال يصفحون في زلٍل عن بعيد 
   . على أسـوأ حـال

   . مسلوبـًا مـا استفـاد عندهـم من نعمٍة عق أبا له على مفارقته ألبوابهم ال بخًال بما جادوا به

فإنهم ال يكّلفونه المقام لديهم وال دوامًا في النزول عليهم بل  أما من قّدم إليهم القول بأنه أتاهم راحًال ال مقيمًا وزائرًا ال مستديمًا
   . يجزلون إفادته ويجملون إعادته

  : ثم بعد أن ذآر ما بين صاحب اليمن هذا وبين إمام الّزيدّية باليمن من المشاجرة والمهادنة تارًة والمفاسخة أخرى قال
منقطع من آّل جهة وللمسالمة بينه وبينهم فهو لهـذا قريـر العيـن  وصاحب اليمن ال عدو له ألنه محجوب ببحٍر زاخر وبرٍّ

   . خالـي البـال ال يهّمـه إال صيـد وال يهيجـه إال بلبـال

وهـم مـع ذلـك علـى شـدة ضبـٍط لبالدهـم ومـن فيهـا واحترازهم على طرقها بّرًا وبحرًا من آل جهة ال يخفى عليهم   : قـال
 خارٌج يخـرج منهـا ومـع ذلـك فهـو يـداري صاحب مصر ويهاديه لمكان إمكان تسّلطـه عليـه مـن البـّر داخٌل يدخل إليها وال

والبحـر الحجـازّي ولذلـك اآتتـب الملك المؤيد داود وصيًة أوصى فيها الملك الناصر محمد بن قالوون صاحب الديـار 
   . المصريـة علـى ابنـه الملـك المجاهـد علـّي

ـات المؤيـد نجـم علـى ابنـه المجاهـد ناجـم فبعـث بوصيـة أبيـه إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون فجهز معه فلمـا م
   . عسكرًا إلى اليمن فمنعه من عدّوه الناجم عليه ومّكن له في اليمن وبسط يده فيه

   . مة الزيدية اآلنالقسم الثاني من اليمن الّنجود وهي ما ارتفع من األرض وبها مستقّر أئ

وهي شديدة الحّر وقد انطوى فيها جزٌء من اليمن وإن آان ما بيد أوالد رسول هو الجزء الوافر   : قال في مسالك األبصار
   . األعظم

 الجملة األولى فيما اشتملت عليه من النواحي والمدن والبالد قـال في مسالك األبصار حّدثني الحكيم صالح  : وفيه أربع جمل
   . سواحل وجباٍل وأن السواحل آّلها لبني رسول والجبال آّلها أو غالبها لألشراف  : الدين بن البرهان أن اليمن منقسٌم إلى قسمين

لمدد البحر لتلك واتصال سبيلها عنه وانقطاع المدد عن هذه البالد النقطاع سبيلها من آّل   : وهي أقّل دخًال من السواحل  : قال
   . جهة

   . أن بالد الّشرفاء هؤالء متصلٌة ببالد الّسراة إلى الطائف إلى مكة المعّظمة  : وحدثني أبو جعفر بن غانم  : قال

وهي جباٌل شامخة ذات عيون دافقٍة ومياٍه جارية على قًرى متصلة الواحدة إلى جانب األخرى وليس لواحدٍة تعّلق   : قال
آبيرهم ال يضّمهم ملـك ملـك وال يجمعهـم حكـم سلطـان وال تخلـو قريـٌة منهـا  باألخرى بل لكل واحدة أهٌل يرجع أمرهم إلى

مـن أشجـاٍر وعـروش ذوات فواآه أآثرها العنب واللوز ولها زروع أآثرها الشعير وألهلها ماشية أعوزتها الزرائب وضاقت 
   . بها الحظائر

عها يعّضون على دينهم بالّنواجذ ويقرون آّل من يمّر بهم وأهلها أهل سالمٍة وخير وتمّسك بالشريعة و وقوٍف م  : قال
   . ويضّيفونه مّدة مقامه حّتى يفارقهم

   . وإذا ذبحوا لضيقهم شاًة قّدموا له جميع لحمها ورأسها وأآارعها وآبدها وقلبها وآرشها فيأآل ويحمل معه ما يحمل

   . منها فيخفره لوقوع العداوة بينهم وال يسافر أحٌد منهم من قريٍة إلى أخرى إال بريٍق يسترفقه

   . ثم هي تشتمل على عّدة حصون وبالد مخصبة
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   . وقاعدتهـا مدينـة صنعاء

   . بفتح الصاد المهملة وسكون النون وعين مهملة وألـف ممـدودة  : قال في تقويم البلدان

   . قاليم السبعةوهـي مدينـٌة مـن نجـود اليمـن واقعـٌة في أوائل اإلقليم األول من األ

   . قال فـي األطـوال حيـث الطـول سبـٌع وسّتـون درجـة والعـرض أربـع عشـرة درجـة وثالثـون دقيقـة

   . واسمها األول أوال يعني بضم الهمزة وفتح الواو من األّولية بلغتهم  : قـال فـي الروض المعطار

   . ذه صنعة ومعناه بلغتهم حصينة فسّميت صنعاء من يومئذه  : فلما وافتها الحبشـة ونظـروا إلى بنائها قالوا

   . والنسبة إليها صنعانيٌّ على غير قياس  : قال

   . إنها أّول مدينة بنيت باليمن  : ويقال

 فقيل بناها سام بن نوح عليه السالم وذلك أنه طلب مكانًا معتدل الحرارة والبرودة فلم يجد ذلك إال في مكان  : ثـم اختلـف
   . صنعاء فبنى هذه المدينة هناك وقيل بنتها عاٌد

لكثرة مياهها وأشجارها   : وهي من أعظم مـدن اليمـن وبهـا أسـواق ومتاجـر آثيـرة ولهـا شبـه بدمشق  : قال في تقويم البلدان
   . ستواء ال ظّل لهوهواؤها معتدل وتتقارب فيها ساعات الشتاء والصيف وفي أطول يوٍم في السنة يكون الشاخص عند األ

   . تشبه بعلبّك في الشام لتمامها الحسن وحسنها الّتمام وآثرة الفواآه تقع بهـا األمطـار والبـرد  : وقال في موضٍع آخر

   . وهـي آرسّي ملوك اليمن في القديم ويقال إنها آانت دار ملك الّتبابعة

وهـي علـى نهـٍر صغيـر يأتـي إليهـا مـن جبـٍل فـي شماليهـا ويمـّر منحـدرًا إلـى مدينـة ذمار   : قال في الـروض المعطـار
   . ويصّب في البحر الهندّي وعمارتها متصلة وليس في بالد اليمن أقدم منها عمارًة وال أوسع منها قطرًا

   . قديـم آرسـّي مملكـة اليمـنوآانـت فـي ال  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وبهـا تلٌّ عظيم يعرف بغمدان آـان قصـرًا ينزلـه ملوآهـا  : قـال

هـو أحد البيوت السبعة التي بنيت على اسم الكواآب السبعة بناه الّضّحاك على اسم الّزهرة   : قـال فـي الـروض المعطـار
   . وهي شرقّي عدن بشمال في الجبال  : ار تالًّ عظيمًا قال في تقويم البلدانوآانت األمم تحّجه فهدمه عثمان رضي اهللا عنه فص

   . ولها عّدة بالٍد وحصون مضافٍة إليها جاريٍة في أعمالها

   . بفتح الكاف وسكون الحاء المهملة ثم الم ألف ونون في اآلخر - منها آحالن 

   . وهي قلعٌة من عمـل صنعـاء علـى القرب منها

   . آان بها في أّول المائة الرابعة بنو يعفر من بقايا التبابعـة  : سعيد قال ابن

   . ولـم يكـن لهـا نباهـة فـي الملـك إلـى أن سكنهـا بنو الّصليحّي وغلب عليها الزيدّية ثم الّسليمانّيون بعد بني الّصليحّي  : قـال
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   . ومنهـا نجـران

   . بفتـح النـون وسكـون الجيـم وراء مهملـة وألف ونون في اآلخر  : قـال فـي اللبـاب

   . وسميت بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان  : قال األزهري

   . وهي بلدة من بالد قبيلة همدان واقعٌة في اإلقليم األول

   . ض تسع عشرة درجةقال في األطوال حيث الطول سبٌع وستون درجة والعر

وهي بليدة فيها نخيل بين عدن وحضرموت في جبال بين قًرى ومدائن وعمائر ومياه تشتمل على   : قـال فـي تقويـم البلدان
أحياٍء من اليمن وبها يّتخذ األدم وهي شرقّي صنعاء بشمال وبها أشجار وبينها وبين صنعاء عشر مراحل ومنها إلى مكة 

   . ٍق معتدلعشرون يومًا في طري

   . وجعلها صاحب الكمام صقعًا مفردًا عن اليمن

   . ومنهـا صعـدة

   . بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ودال مهملة وهاء في اآلخر  : قـال في تقويم البلدان

   . والنسبـة إليهـا صاعـديٌّ علـى غيـر قيـاس  : قال في الـروض المعطـار

   . سمـى غيل أيضًاوت  : قـال فـي القانـون

   . وهي بلدة على ستين فرسخًا من صنعاء وموقعها في اإلقليم األول من األقاليم السبعـة

   . قـال فـي األطـوال حيـث الطـول سبـع وستـون درجـة وعشـرون دقيقًة والعرض سّت عشرة درجة

   . د البقر التي تّتخذ منها الّنعالوهي مدينة عامرة آهلة خصبة وبها مدابغ األدم وجلو  : قال في العزيزّي

   . ومنهـا خيـوان

   . بفتـح الخـاء المعجمـة وسكـون المثناة من تحت وفتح الواو ثم ألف بعدها نون  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهي صقع معروف باليمن واقٌع في اإلقليم األول

   . وعشرون دقيقة والعرض خمس عشرة درجـة وعشـرون دقيقةحيث الطول سبع وستون درجًة وإحدى   : قال في األطوال

   . وهي بالٌد تشتمل على قًرى ومزارع ومياه معمورٌة بأهلها وبها أصناف من قبائل اليمن  : قال في تقويم البلدان

   . وهي طرف منازل بني الّضّحاك من بني يعفر من بقايا التبابعة وماؤها من السماء  : قال المهلبّي

   . وبينها وبين صعدة ستة عشر فرسخًا  : قال األدريسّي

   . بينهما أربعة وعشرون ميًال  : وقال المهلبّي
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   . ومنها جرش

   . بضـم الجيـم وفتـح الـراء المهملـة وشيـن معجمـة فـي اآلخـر  : قال في تقويـم البلـدان

   . لسبعةوهـي بلدة باليمن موقعها في اإلقليم األول من األقاليم ا

   . حيث الطول سبع وستون درجًة وخمسون دقيقة والعرض سبع عشرة درجة  : قال في األطوال

   . وهي بلدة بها نخيل مشتملٌة على أحيـاٍء مـن اليمـن ويتخـذ بهـا الـأدم الكثيـر

   . وهي بلدة صالحة وحولها من شجر القـرظ مـا ال يحصـى وبها مدابغ آثيرة  : قال في العزيزيي

   . وهي مدينة نجران متقاربتان في المقدار والعمارة ولهما مزارع وضياع وبينهما ست مراحل  : قال األدريسي

   . ومنهـا مـأرب

   . بفتح الميم وهمزة ساآنة وراء مهملة مكسورة وفي آخرها بـاء موحـدة  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . والمشهو رفتح الهمزة ومدها  : ثم قالوذآـر أنه رآها مكتوبًة في الصحاح آذلك 

   . وهـي مدينـة علـى ثالث مراحل من صنعاء واقعة في اإلقليم األول من األقاليم السبعة

   . حيث الطول ثماٌن وستون درجة والعرض أربع عشرة درجة  : قال في األطـوال

   . ة سبإ تسميًة لها باسم بانيها وبها آان السدوهي في آخر جبال حضرموت ويقال لها مدين  : قال في تقويم البلدان

   . وآانت قاعدة التبابعة وهي اليوم خراٌب  : قال

   . ومنهـا حضرمـوت

بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء المهملة وبعدهـا ميـم مفتوحـة وواو ساآنـة وتاء مثناة   : قـال في اللباب
   . من فوقها في اآلخر

   . وهي ناحية من نواحي اليمن وأعمالها أعمال عريضٌة ذات شجٍر ونخٍل ومزارع

   . وسميت حضرموت بحاضر بن سنان بن إبراهيم وآان أول من نزلها  : قال األزهري

وآانت بالد حضرموت لعاٍد مع البحرين وعمان ثم غلبهم عليها بنو يعرب بن قحطان حين ولي أوالده   : قال صاحب العبر
   . لبالد أعطى هـذه ابنـه حضرمـوت فعرفـت بـها

   . والنسبـة إليهـا حضرمـي وقصبتهـا مدينـة شبـام

فجعـل شبـام قبيلـًة ال   : بكسـر الشيـن المعجمـة وفتـح الباء الموحدة وألف وميم ووهم ابن األثير فـي اللبـاب  : قـال فـي اللبـاب
   . بلـدًا

   . وهـي خارجـة عـن اإلقليم األول من األقاليم السبعة إلى الجنوب  : قـال فـي تقويـم البلـدان
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وهي حيث الطول إحدى وسبعـون درجـًة والعـرض اثنتا عشرة درجة وثالثون دقيقة وهي قلعٌة فوق جبٍل   : قال في األطوال
   . منيع فيه قرى ومـزارع آثيـرٌة

   . وفيـه سكـان آثيـرة  : قـال فـي العزيزيـي

وفيـه معـدن العقيـق والجـزع وبينها وبين صنعاء أحٌد وعشرون فرسخًا وقيل إحدى عشرة مرحلًة وبينها وبين ذمار   : قـال
   . مرحلٌة واحدة

   . الجملة الثانية في الطرق الموصلة إلى هذه المملكة قد تقدم أن الطريق من مصر إلى مكة معروفة

قريٌة عظيمة وهي ميقات أهل اليمن للحج منه يحرمون   : ثم من مكة إلى بئر ابن المرتفع ثم إلى قرن المنازل  : قال ابن خرداذبة
وهي قرية آبيرة ثم إلى آدي وفيها نخيل وعيـون ثم إلى رنية وفيها   : وهي قريٌة آبيرة ثم إلى صقر ثم إلى تربة  : ثم إلى الفتق

ثم إلى تبالة وهي مدينٌة آبيرة فيها عيوٌن جارية ثـم إلـى جسـدا وفيهـا بئـر وال أهـل فيهـا ثـم إلى آشة وهي  نخيٌل وعيون أيضًا
قريٌة عظيمة فيها عيون حرس ثم إلى بيشة يقطان وفيها ماٌء ظاهر وآرم والحرس منها على ثالثة أميال ثم إلى المهجرة وهي 

   . وهـي شجـرٌة عظيمـة  : سـروم راح والمهجـرة طلحـة الملـكقريٌة عظيمـة فيهـا عيـوٌن وفيمـا بيـن 

وهنـاك حـد ما بين عمل مكة المشرفة وعمل اليمن ثم منها إلى عرقة وماؤها قليل وال أهل فيها ثم إلى خيوان وقد تقدم ذآرها 
   . المملكة على ما تقدمثم إلى أثافت وهي مدينٌة فيها زرٌع وآرٌم وعيون ثـم إلـى مدينـة صنعاء وهي قاعدة هذه 

الجملة الثالثة فيمن ملك هذه المملكة إلى زماننا قـد تقـدم فـي الكالم على صنعاء أنها آانت قاعدة ملك التبابعة وقد مر القول 
   . عليهم في الكالم على ملوك اليمن في مملكة بني رسول في القسم األول من اليمن

إنه آان لهم في الجاهلية ملوك يقاربون ملوك التبابعة في علو   : العزيزي الجرجاني أمـا حضرمـوت فقـد قـال علـي بـن عبد
   . الصيت ونباهة الذآر

وقد ذآر جماعة من العلماء أول من انبسطت يده منهم وارتفع ذآره عمرو بن األشنب بن ربيعة بن يرام بن   : ثم قال
   . تل العمالقةحضرموت ثم خلفه ابنه نمر األزج فملكهم مائة سنة وقا

   . ثم ملك بعده ابنه آريب ذو آراب بن نمر األزج مائة وثالثًا وثالثين سنة

   . ثم ملك بعده مرثد ذومران بن آريب مائة وأربعين سنة وآان يسكن مأرب ثم تحول إلـى حضرموت

   . ثم ملك بعده ابنه علقمة ذوقيقان بن مرثد ذي مران ثالثين سنة

   . وعيل بن ذي قيقان عشرين سنةثم ملك بعده ابنه ذ

   . ثم تحول من حضرموت إلى صنعاء واشتدت وطأته

   . وهو أول من غزا الروم من ملوك اليمن وأدخل الحرير والديباج اليمن

   . ثم ملك بعده ابنه بدعيل بن ذي عيل أربع سنين وبنى بها حصونًا وخلف آثارًا

بحضرموت وبحر فارس وآان في أيام سابور ذي األآتاف من ملوك الفرس ودام  ثم ملك بعده ابنه يدنو ذو حمار بن بدعيل
   . ملكه ثمانين سنة وهو أول من اتخذ الحجاب من ملوآهم
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ثم ملك بعده ابنه ليشرح ذو الملك بن ودب بن ذي حمار بن عاد من بالد حضرمـوت مائـة سنة وهو أول من رتب المراتب 
   . وأقام الحرس من ملوآهم

   . ملك بعده ينعم بن ذي الملك دثار بن جذيمةثم 

ثـم ملـك بعـده ساجـي بـن نمـر وفـي أيامـه تغلبت الحبشة على اليمن وقد مر القول على ملكهم ثم ملك الفرس بعدهم إلى 
   . ظهور األسالم في الكالم على ملوك اليمن في القسم األول من اليمن فأغنى عن إعادته هنا

فإنما آانا بيد جرهم من القحطانية ثم غلبهم على ذلك بنو حمير وصار والًة للتبابعة فكان آل من ملك  وأما نجران وجرش
   . منهم يسمى أفعى

   . ومنهم آان األفعى الذي حكم بين أوالد بني نزار بن معد بن عدنان في قصتهم المشهورة

ث بن آعب األزدي فغلبهم عليهـا وانتهـت رياسـة بني ثم نزل نجران بنو مدحج واستولوا عليها ثم نزل في جوارهم الحار
الحارث فيها إلى بني الديان ثم صارت إلى بني عبد المدان إلى أن آـان منهـم فـي زمـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلم يزيد 

   . فأسلم على يد خالد بن الوليد رضي اهللا عنه

سفاح واله نجران واليمامة وخلف ابنـه محمدًا ويحيى ودخلت المائة الرابعة وآان منهم زياد بن عبد اهللا بن عبد المدان خال ال
   . والملك بها لبني أبي الجود بن عبد المدان واتصل مجيئهم وآان آخرهم عبد القيس الذي أخذ علي بن مهدي الملك من يده

ما ظهر األسالم أسلم باذان نائب الفرس على اليمن أمـا فـي األسلـام فقـد تقدم في الكالم على القسم األول من اليمن أيضًا أنه ل
وتتابع أهل اليمن في األسالم وولى النبي صلى اهللا عليه وسلم على صنعاء شهر بن باذان المذآور فلما خرج األسود العنسي 

   . تزوج امرأتهأخرج عمال النبي صلى اهللا عليه وسلم من اليمن على ما تقدم وزحف إلى صنعاء فملكها وقتل شهر بن باذان و

فلما قتل العنسي ورجع عمال النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن استبد بصنعاء قيس بن عبد يغوث المرادي وتوفي رسول 
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك

   . ثـم آانـت خالفـة أبـي بكـر رضـي اللـه عنـه

   . عده المهاجر بـن أبـي أميـةفولـى علـى اليمـن فيـروز الديلمي ثم ولي ب

   . ثـم توالـت عمال الخلفاء على اليمن على ما تقدم في الكالم على القسم األول من اليمن

   . ولم يزل األمر على ذلك إلى أن آان أول المائة الرابعة بعد الهجرة أو ما قاربها

   . فغلبت على صنعاء وما واألها بنو يعفر من بقايا التبابعة

وآان دار ملكهم آحالن وهي قلعة من عمل صنعاء بالقرب منها ولم أقف على تفاصيل أحوالهم وأسماء   : قال ابن سعيد
   . ملوآهم

ثـم آانـت دولـة أئمـة الزيدية القائمين بها إلى اآلن وهم بنو القاسم الرسي ابن إبراهيم طباطبا بن إسماعيـل الديبـاج بـن عبـد 
   . مثنى بن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آرم اهللا وجههاللـه بـن الحسن ال

وآـان مبـدأ أمرهم أن محمد بن إبراهيم طباطبا خرج بالكوفة في خالفة المأمون في سنة تسع وتسعين ومائة ودعا إلى نفسه 
ئه عن جده إبراهيم األمام وغلب على آثيٍر من إنه مستحٌق لإلمامة بالتوارث من آبا  : وآان شيعته في الزيديه وغيرهم يقولون
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بالد العراق ثم خمدت سورته فتطلـب المامـون أخـاه القاسـم الرسـي فهـرب إلـى الهنـد ولـم يزل به جتى هلك سنة خمس 
   . ؤالء األئمةوأربعين ومائتيـن فرجـع ابنـه الحسيـن بـن القاسـم الرسـي بـن إبراهيـم طباطبـا إلـى اليمـن فكـان من عقبه ه

وأول من خرج منهم باليمن يحيى بن الحسين الزاهد بن القاسم الرسي ودعا لنفسه بصعدة وتلقب بالهادي وبويع باألمامة سنة 
ثمان وثمانين ومائتين في حياة أبيه الحسين وجمع الشيعة وغيرهـم حـارب إبراهيـم بـن يعفـر ويقـال أسـد بـن يعفـر القائـم مـن 

   . لتبابعـة بصنعـاء وآحالن وملك صنعاء ونجران وضرب السكة باسمهأعقـاب ا

واستجاب الناس لندائه وصلوا بصالته وأمنـوا علـى دعائـه وقـام فيهم مقامًا عظيمًا وأثر فيهم من   : قال في مسالك األبصار
أر آتاب اهللا والحق والسنـن وصيرت نفسي طويل بني حسٍن إني نهضت بثأرآـم وث  : وفي ذلك يقول  : الصالح أثرًا مشهودًا قال

للحوادث عرضًة وغبت عن األخوان واألهل والوطن ثـم ارتجعهمـا بنـو يعفـر منـه ورجـع هـو إلـى صعـدة فتوفـي بهـا سنـة 
   . ثمـان وتسعيـن ومائتيـن لعشـر سنيـن مـن بيعتـه

   . ولـه مصنفـات فـي الحلـال والحـرام  : قـال ابـن المحـاب

ولم يبعد   : وقال غيره آان مجتهدًا في األحكام الشرعيـة ولـه فـي الفقـه آراٌء غريبـة وتآليـف بين الشيعة مشهورة قال ابن حزم
   . في الفقه عن الجماعة آل البعد

   . ثـم ولـي بعـده ابنه محمد المرتضى وتمت له البيعة فاضطرب الناس عليه  : قـال الصولـي

   . واضطر إلى تجريد السيف فجرده  : الطالبيينقال في أنساب 

رمل آدر الورد علينا بالصدر فعل من بدل حقًا أو آفر أيهـا األمـة عـودي للهدى ودعـي عنـك أحاديـث البشر   : وفي ذلك يقول
عدمتنـي البيـض والسمـر معًا وتبدلـت رقـادًا بسهر ألجرن على أعدائنا نار حرٍب بضرام وشـرر ومات سنة ثالث وعشرين 

   . واليتهوثلثمائة لثنتين وعشرين سنًة من 

   . وولي بعده أخوه الناصر فاستقام ملكه

   . ثم ولي بعده ابنه الحسين المنتجب بالجيم ومات سنة أربع وعشرين وثلثمائة

وولـي بعـده أخـوه القاسـم المختـار بعهـٍد مـن أخيـه المذآـور وقتلـه أبـو القاسـم بـن الضحاك الهمداني سنة أربع وأربعين 
   . وثلثمائة

   . لـي بعـده صعـدة جعفـر الرشيـد ثـم بعـده أخوه المختار ثم أخوه الحسن المنتجب ثم أخوه محمد المهديوو

ولـم تـزل إمامتهـم بصعـدة مطـردًة إلـى أن وقـع الخالف بينهم وجاء السليمانيون أمراء مكة حين غلبة   : قـال ابـن المحـاب
   . السادسةالهواشم عليهم فغلبوا على صعدة في المائة 

وقام بها منهم أحمد بن حمزة بن سليمان بن داود ابن عبد اهللا بن المثنى بن الحسن السبط وغلب على زبيد   : قـال ابن السعيد
   . وملكها من بني مهدي ثم انتزعها بنو مهدي منه وعاد إلى صعدة ومات

دت يده مع الناصر لدين اهللا خليفة بني العباس ببغداد وبعث فولـي بعـده ابنـه المنصـور عبـد اللـه بـن أحمـد بـن حمـزة وامت
دعاته إلى الديلم والجبل فخطب له بهما وأقيم له بهما والة وآان بينه وبيـن سيـف األسلـام بـن أيـوب ثـم الملـك مسعـود ابـن 

   . الملـك الكامـل حـروب باليمـن

   . وبقـي حتى توفي سنة ثالثين وستمائة عن عمٍر طويل
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   . وولـي بعـده ابنـه أحمـد بـن المنصـور عبـد اهللا بن أحمد بن حمزة ولقب بالمتوآل صغيرًا ولم يخطب له باألمامة لصغر سنه

وآـان بنـو الرسـي حين غلب عليهم السليمانيون بصعدة أووا إلى جبٍل شرقي صعدة فلم يبرحوا عنه والخبر شائع بأن األمر 
متوآل أحمد بن السليمانيين فبايع الزيدية أحمد الموطىء بن الحسين المنتجب بن أحمد الناصر بن يرجع إليهم إلى أن آان ال

   . يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا المقدم ذآره في سنة خمس وأربعين وستمائة

علي بن رسول صاحب زبيد شأنه فحاصره بحصن مال وآان الموطىء فقيهًا أديبًا عالمًا بمذهبهم قوامًا صوامًا فأهم عمر بن 
سنًة فلم يصل إليه وتمكن أمر الموطىء وملك عشرين حصنًا وزحـف إلـى صعـدة فغلـب السليمانيين عليها فنزل أحمد 

دة في إمام السليمانيين إليه وبايعه في سنة تسع وأربعين وستمائة وحج سنة خمسين وستمائة وبقي أمر الزيدية بصع  : المتوآل
   . عقبه

أنه سأل تاجج الدين عبد الباقي اليمانـي أحـد آتـاب اليمن عن   : وقد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في مسالك األبصار
إن أئمة الزيديين آثيرون والمشهور منهـم المؤيـد باهللا والمنصور باهللا والمهدي باهللا والمطهر   : تفاصيل أحوال هذه األئمة فقال

   . ن حمزةيحيى ب

   . ويحيى بن حمزة هو الذي آان آخرًا على عهد الملك المؤيد داود بن يوسف صاحب اليمن وآانت الهدنة تكـون بينهما  : قال

   . وذآر في التعريـف أن األمامـة فـي زمانـه آانـت فـي بنـي المطهـر

   . واسـم األمـام القائـم فـي وقتنـا حمزة  : ثـم قـال

   . ويكون بينه وبين الملك الرسولي باليمن مهادنات ومفاسخات تارًة وتارًة  : ثم قال

وقد سمعت بمصر أن األمام بصعدة آان قبل الثمانين والبسعمائة علي   : قال قاضـي القضاة ولي الدين بن خلدون في تاريخه
إنه ليس بإماٍم لعدم   : ان بعضهـم يقول فيهابن محمد من أعقابهم وتوفي قبل الثمانين وولي ابنه صالح وبايعـه الزيديـة وآـ

   . إماٌم أو سلطان  : أنا لكم على ما شئتم  : اجتماع شروط األمامة فيقول

   . ثم مات صالٌح آخر سنة ثالث وتسعين وسبعمائة وقام بعده ابنـه نجـاح وامتنـع الزيديـة مـن بيعته

   . أنا محتسب هللا تعالى  : فقال

فجعـل هـذه األئمة من بقايا الحسنيين القائمين بآمل الشط من بالد طبرستان وأن القائم منهم   : وقـد وهـم فـي التعريـف  : قلـت
بآمل الشط بطبرستان هو الداعي المعروف بالعلوي من الزيدية وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن السبط 

عنه خرج سنة خمس وخمسين ومائتين أو ما يقاربها فملك طبرستان وجرجان وسائر بن علي بن أبي طالب رضي اهللا 
   . أعمالها ثم مات وقام أخوه محمد بن زيد مقامه

وآان لشيعته من اليزيدية دولٌة هناك ثم انقرضت وورثها الناصر األطروش وهو الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر 
   . ين السبط بن علي بن أبي طالب وآان له دولة هناكبن علي بن زين العابدين بن الحس

ثم خرج على األطروش من الزيدية الداعي األصغر وهو الحسن بن القاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسـم بـن محمـد 
أن قتـل سنـة تسـع البطحائـي بـن القاسـم بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن السبـط وجـرى بينـه وبليـن األطـروش حـروٌب إلـى 

عشرة وثلثمائة ويجتمع الداعي األصغر مع الداعي األآبر في الحسن بن زيد وليس بنو الرسي الذين منهم أئمة اليمن من 
   . هؤالء بوجٍه
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على وهذا األمام وآل من آان قبله   : الجملة الثالثة في ترتيب مملكة هذا األمام قـال فـي التعريـف بعـد أن ذآـر إمام زمانه
طريقة ما عدوها وهي إمارة أعرابية ال آبر في صدورها وال شمم في عرانينها وهم على مسكة من التقوى وتـرد بشعـار 

   . الزهد يجلس في ندي قومه آواحٍد منهم ويتحدث فيهم ويحكم بينهم سواٌء عند المشروف والشريف والقوي والضعيف

أسواق بلده ال يغلط الحجاب وال يكل األمور إلى الوزراء والحجاب يأخذ من بيت وربما اشترى سلعته بيده ومشى بها في   : قال
   . المال قدر بلغته من غير توسع وال تكثر غير مشبع هكذا هو وآل من سلف قبله مع عدٍل شامل وفضٍل آامل

   . وذآـر في مسالك األبصار عن تاج الدين عبد الباقي اليماني الكاتب نحو ذلك

في مأآله ومشربه وملبسه   : متهم ال يحجبـون وال يحتجبـون وال يـرون التفخيـم والتعظيم األمام آواحد من شيعتهوأئ  : فقال
وقيامه وقعـوده ورآوبـه ونزولـه وعامـة أمـوره يجلـس ويجالـس ويعـود المرضـى ويصلـي بالناس على الجنائز ويشيع 

   . الموتى ويحضـر دفـن بعضهـم

ه فيـه حسـن اعتقـاد ويستشفـون بدعائـه ويمرون يده على مرضاهم ويستسقون المطر به إذا أجدبوا ويبالغون في ولشيعتـ  : قـال
وال يكبر إلماٍم هذه سيرته في التواضع هللا وحسن المعاملة لخلقه وهو من   : ذلك مبالغة عظيمًة قال المقر الشهابي بن فضل اهللا

   . جـاب دعـاؤه ويتقبـل منهذلك األصل الطاهر والعنصر الطيـب أن ي

وينادي ببالد هذا األمام في األذان بحي على خير العمل بدل الحيعلتين آما آان ينادى بذلـك فـي تأذيـن أهـل مصر في دولة 
   . الخلفاء الفاطميين لها

   . وأمراء مكة تسر طاعتـه وال تفـارق جماعتـه  : قال في التعريف

ألمـام يعتقـد فـي نفسـه ويعتقـد فـي أشياعـه فيـه أنه إماٌم معصوم مفترض الطاعـة تنعقـد بـه عندهـم هـذا ا  : قـال ابـن غانـم
   . الجمهعـة والجماعـة ويـرون أن ملـوك الـأرض

وسالطين األقطار يلزمهم طاعته ومبايعته حتى خلفاء بني العباس وأن جميع من مات منهم مـات عاصيـًا بتـرك مبايعتـه 
   . عتـهومتاب

وهـم يزعمـون ويزعـم لهـم أن سيكون لهم دولة يدال بها بين األمم وتملك منتهى الهمم وأن األمام الحجة المنتظر في   : قـال
   . آخر الزمان منهم

ام وقائٌم عن إماٌم عن إم  : أن األئمة في هذا البيت أهل علم يتوارثونه  : وذآـر عـن رسـول اللـه هـذا األمـام الواصـل إلـى مصـر
   . قائم

وذآر عن بعض من مر بهم أنه فارقهم في سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة وهم ال يشكون أنه قد آن أوان ظهورهم وحان حين 
ملكهم ولهم رعايا تختلف إلى وحكى المقر الشهابي بن فضل اهللا عن قاضي القضاة آمال الدين محمد ابن الزملكاني قاضي 

من شيعتهم بحلب فوجد عنده صندوقان ضمنهما آتٌب من أئمة هذه البالد إلى ذلك الرجل وإلى سلفه  أنه مات رجٌل  : حلب
وال يؤخـر مـدد مـن هنا من إخوانكم   : يستعرفون فيها األخبار وأحوال الشيعة والسؤال عن أناس منهـم وأن فـي بعضهـا

استغفروا ربكم إنه   " لكم ومدد إخوانكم من الضعفاء واتقوا اهللا و المؤمنين في هذه البالد الشاسعة وهو حق اهللا في تزآية أموا
   .  " آان غفـارًا يرسـل السماء عليكم مدرارًا ويمددآم بأمواٍل وبنين ويجعل لكم جناٍت ويجعل لكم أنهارًا 

منعٍة منيعة ودروة رفيعة وأنه أنـه حدثه عند وصوله من اليمن أن هذا األمام في   : ونقـل عـن الشيـخ شهـاب الديـن بـن غانـم
أنهم أهل نجدة وبأس   : يرآب في نحو ثالثة األف فارس وأن عسكـره مـن الرحالـة خلـق ال جسم وذآر عمن أقام عندهم

أنه   : وشجاعة ورأي غير أن عددهم قليل وسالحهم ليس بكثير لضيق أيديهم وقلة بالدهم ونقل عن تاج الدين عبد الباقي اليمني
   . عه على الطواعية واألنقياد ال يخرج أحٌد منهم له عن نص وال يشارآه فيما يتميز بهقومه م
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وزي هذا األمام وأتباعه زي العرب في لباسهم والعمامة والحنك بخلـاف مـا تقدم من زي صاحب اليمن من بني   : قال ابن غانم
ب اليمن يرعى جانبه وفي آل وقـت تعقـد بينهمـا العقـود وهذا األمام ال يزال صاح  : رسول قال الشيخ شهاب الدين بن غانم

   . وتكتـب الهـدن وتوثـق المواثيق وتشترط الشروط

وقـد وصل إلينا بمصر في األيام الناصرية سقى اهللا تعالى عهدها رسوٌل من هذا األمام بكتاب أطال   : قـال فـي التعريـف
يون الناس فضائحه واستنصر بمدٍد يأتي تحت األعالم المنصورة الشكوى من صاحب اليمن وعدد قبائحه ونشر على ع

   . إلجالئه عن دياره وإجرائه مجرى الذين ظلموا في تعجيل دماره

إنـه إذا حضـرت الجيـوش المؤيـدة قـام معهـا وقـاد إليهـا األشـراف والعـرب أجمعهـا ثـم إذا استنقـذ منـه مـا بيـده أنعم   : قال
فكتبت إليه مؤذنًا باألجابة مؤديًا إليه ما يقتضي إعجابه وضمن الجواب   : طي منه ما هو إلى جانب أرضه قالعليه ببعضه وأع

   . أنه ال رغبة لنا في السلب وأن النصرة تكون هللا خالصًة وله آل البالد ال قدر ما طلب

على المكاتبات في المقالة الرابعة فيما بعد إن شاء  وسيأتـي ذآـر المكاتبـة إلـى هـذا األمـام عن األبواب السلطانية في الكالم
   . اهللا تعالى

بفتـح البـاء   : القطر الثاني مما هو خارج من جزيرة العرب عن مضافات الديار المصرية تثنية بحر قـال فـي تقويـم البلـدان
   . وهي قطعة من جزيرة العرب المذآورة الموحـدة وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المهملة وسكون المثناة من تحت ثم نون

وهي ناحية من نواحي نجد على شط بحر فارس ولها قرى آثيرة قال وهـي هجـر ونهايتهـا الشرقيـة   : قال في تقويم البلدان
العرض الشماليـة قـال فـي األطـوال ونهايتهـا من الشمال في اإلقليم الثاني حيث الطول أربع وسبعون درجة وعشرون دقيقة و

   . خمٌس وعشرون درجًة وخمس وأربعون دقيقة

   . بفتح الهاء والجيم ثم راء مهملة وليست هجر مدينـًة بعينهـا - ويقال للبحرين هجر أيضًا   : قال في المشترك

وإنمـا سميـت هجـر بالبحريـن ببحيـرة بها عند األحساء وبالبحر الملح يعني فارس والنسبة إلى البحرين   : قـال األزهـري
   . بحراني

   . والنسبـة إلـى هجـر هاجـري على غير قياس  : قـال الجوهـري

   . وسميت هجر بهجر بنت المكنف وهي التي بنتها  : قال األزهري

بضـم العيـن المهملة وفتح الميم ونون في   : فيما تشتمل عليه من المدن وقاعدتهـا عمـان قـال فـي اللبـاب  : وفيها ثالث جمل
   . اآلخر بعد األلف

   . وسميت بعمان بن نعسان بن إبراهيم عليه السالم وموقعها في اإلقليم األول  : قال األزهري

   . ةوهي على البحر تحت البصر  : قال

وهي مدينة جليلة بها مرسى السفن من السند والهند والزنج وليس على بحر فارس مدينٌة أجل منها وأعمالها نحو   : قال المهلبي
   . وهي بلدة آثيرة النخل والفواآه ولكنها حارة جدًا  : وهي ديار األزد قال في تقويم البلدان  : ثلثمائة فرسخ قال

   . ـم مدينـة صحـاروآانـت القصبـة فـي القدي

   . بضـم الصـاد وفتـح الحاء المهملتين آما في الصحاح  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهي اليوم خراب  : قال
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   . وبها بالد أخرى غير ذلك

   . منهـا األحسـاء

   . في اآلخـر بفتـح الهمـزة وسكـون الحـاء وفتـح السيـن المهملتين وألٍف  : قـال فـي تقويـم البلـدان

واألحساء جمع حسي وهو رمل يغوص فيه الماء حتى إذا صار إلى صالبة األرض أمسكته فتحفر عنه   : قـال في المشترك
   . العرب وتستخرجه

   . وموقعها في أوائل اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة

   . عرض اثنتان وعشرون درجةحيث الطول ثالٌث وسبعون درجة وثالثون دقيقة وال  : قال في األطوال

ذات نخيل آثير ومياه جارية ومنابعها حارة شديـدة الحـرارة ونخيلهـا بقـدر غوطـة دمشـق وهـو   : قال في تقويم البلدان
   . مستديـر عليهـا وهـي فـي البريـة في الغرب عن القطيف بميلة إلى الجنوب على مرحلتين منها

   . وتعرف بأحساء بني سعد  : قال

   . ومنهـا القطيـف

   . بفتح القاف وآسر الطاء المهملة وسكون المثناة من تحت وفاٍء في اآلخـر  : قال في اللباب

   . وهـي بلـدٌة علـى مرحلتيـن مـن األحسـاء مـن جهـة الشـرق والشمـال واقعـة فـي اإلقليـم الثانـي من ألقاليم السبعة

أنها حيث الطول ثالث وسبعون درجة وخمـس وخمسون دقيقة والعرض اثنتان وعشرون درجة  والقياس  : قال في تقويم البلدان
   . وخمٌس وثالثون دقيقة

   . وهي على شط بحر فارس وبها مغاص لؤلؤ وبها نخيٌل دون نخيل األحساء  : قال في تقويم البلدان

بحر إذا مد يصل إلى سورها وإذا جزر ينكشف بعض وعـن بعض أهلها أن لها سورًا وخندقًا ولها أربعة أبواب وال  : قال
ولها خور في البحر تدخل فيه المراآب الكبار الموسقة في حالة المد والجزر بينها وبين   : األرض وهي أآبر من األحساء قال

   . البصرة ستة أيام وبينها وبين عمان مسيرة شهر

   . ومنها آاظمة

   . ظاٍء معجمة مكسورٍة وميم وهاءبكاف وألف و  : قال في تقويم البلدان

وهـي جـون علـى ساحـل البحر بين البصرة والقطيف في سمت الجنوب عن البصرة وبينها وبين البصرة مسيرة يومين   : قال
   . وبينها وبين القطيف أربعة أيام

حضرموت والشحر وما واألهما ثم غلب  أنها آانت في القديم لعاٍد مع  : الجملة الثانية في ذآر ملوآها قـد ذآـر صاحـب العبر
   . عليها بعد ذلك بنو يعرب بن قحطان

   . الجملة الثالثة في الطريق الموصل إليها قد تقدم في الكالم على مملكة إيران الطريق من مملكة مصر إلى البصرة
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اء ثم إلى الزابوقة ثم إلى المغز ثم إلى عصا ثـم مـن البصـرة إلـى عبـادان ثـم إلـى الحدوثة ثم إلى عرفج  : قـال ابـن خرداذبـه
ثم إلى المعرس ثم إلى خليجة ثم إلى حسان ثم إلى القرى ثم إلى مسيلحـة ثـم إلـى حمـض ثـم إلـى ساحـل هجـر ثـم إلـى العقير 

   . ثم إلى القطن ثم إلى السبخة ثم إلى عمان

ين ثم إلى مخالف الحكم ثم إلى الجودة ثـم إلى مخالف عك ثم إلى ثـم إلـى مرسـى حلـي ثـم إلـى مرسـى ضنكـان ثـم إلـى سج
غالفقة ثم إلى مخالف زبيد ثم إلى المندب ثم إلى مخالف الرآب ثـم إلـى المنجلـة ثـم إلـى مخلـاف بنـي مجيـد ثـم إلـى مغـاص 

ف آندة ثم إلى الشحر ثم إلى ساحل هماه اللؤلـؤ ثـم إلـى عـدن ثم إلى مخالف لحج ثم إلى قرية عبد اهللا بن مذحج ثم إلى مخال
   . ثم إلى عوآالن ثم إلى فرق ثم إلى عمان وهي طريق بعيدة

ولعربها مكاتبات عن األبواب السلطانية بالديار المصرية على ما سيأتي ذآره في الكالم على المكاتبات في المقالة الرابعة إن 
   . شاء اهللا تعالى

بفتـح المثنـاة مـن   : القطر الثالث مما هو خارج من جزيرة العرب عن مضافات الديار المصرية اليمامة قـال فـي تقويـم البلـدان
   . تحـت والميـم وألـف وميـم وهاء في اآلخر

ر أقطار الحجاز وهي وهي قطعٌة من جزيـرة العـر ب من الحجاز وعليه جرى الفقهاء فحكموا بتحريم مقام الكفر بها آما بسائ
   . في سمت الشرق عن مكة المشرفة

وهي ملك منقطع بعمله ويحدها من جهة الشرق البحرين ومن الغرب أطراف اليمن ومن الشمال نجد والحجاز   : قال البيهقي
   . العتراضها بين الحجاز والبحريـن وطولها عشرون مرحلٍة  : وأرضها تسمى العروض

وهي   : القطيف وبينهما نحو أربع مراحل وبينها وبين مكة أربعة أيام وسميت اليمامة باسم امرأةوهي من جهة الغرب عن 
   . اليمامة بنت سهم بن طسم وآانت تنزلها إلى أن قتلها عبد آالل وصلبها على بابها فسميت بها سماها بذلك تبٌع آخر

   . م وسكون الواووآان اسمها في القديم جوا بفتح الجي  : قال في تقويم البلدان

   . وهي عن البصرة على ست عشرة مرحلة وعن الكوفة مثل ذلك  : قال في تقويم البلدان

وبها من القرب عين ماء متسعٌة وماؤها سارٌح وذآر أنها أآثر نخيًال من سائر الحجاز ثـم نقـل عمـن   : قال في تقويم البلـدان
بخـاء  -الخرج  -خـل وآأنـه حكـى معبرًا عما آانت عليه في القدم وبها واٍد يسمى رآهـا فـي زمانـه أن بهـا آبـارًا وقليـل ن

   . معجمـة مفتوحـة وراٍء مهملـة ساآنـة وجيـم اآلخـر آمـا هـو مضبوط في الصحاح

آها في زمانه أنها عمن أخبره ممن ر  : الجملة األولى فيما اشتملت عليه من البلدان قد ذآر في تقويم البلدان  : وفيها ثالث جمل
   . بها عدة قرى

   . وبها الحنطة والشعير آثير وقاعدتها دون مدينة النبي صلى اهللا عليه وسلم واقعٌة في أوائل اإلقليم الثاني

   . حيث الطول إحدى وسبعون درجًة وخمس وأربعون دقيقًة وعرض إحدى وعشرون درجًة وثالثون دقيقًة  : قال في األطوال

   . بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وراء مهملة في اآلخر  : ومن بالدها حجر قال في المشترك

   . وهـي فـي الغـرب عـن مدينة اليمامة على مرحلتين منها

   . و بعضهم يجعلها قاعدة اليمامة وموقعها في أوائل اإلقليم الثاني

   . حدى وسبعون درجًة وعشر دقائق والعرض اثنتان وعشرون درجةوالقياس أنها حيث الطول إ  : قال في تقويم البلدان
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   . وبها قبور الشهداء الذين قتلوا في حرب مسلمة الكذاب  : وقال

آانت هي والطائف بيدد بني هزان بن يعفر بن السكسك إلى أن غلبهم عليها   : الجملة الثانية في ذآر ملوآها قال صاحب العبر
   . طسم

جديس ومنهم زرقاء اليمامة ثم استولى عليها بنو حنيفة وآان منهم هوذة بن علي وهو الذي آتب إليه النبي  ثم غلبها عليها
   . صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إلى األسالم

مسلمة  ثم ملكهـا مـن بنـي حنيفـة ثمامـة بـن أثـال علـى عهـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسالـم وأسـر ثـم أسلـم ثـم آـان بها منهم
   . الكذاب زمن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه وقتل في حرب المسلمين معه

وأول من ملكها منهم محمد بن األخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبد اهللا بن الحسن المثنى بن الحسن 
   . السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

   . هـا أيـام المستعين الخليفة العباسيوآـان استيلـاؤه علي

ثم ملكها بعده ابنه يوسف ثم ابنه الحسن ثـم ابنـه أحمـد ولـم يـزل ملكهـا فيهـم إلـى أن غلـب عليهـم القرامطـة علـى مـا تقـدم 
   . ذآـره في الكالم على بالد البحرين

   . ـوم فقالـوا لعـرٍب مـن قيـس عيالن وليس لبني حنيفة بها ذآروسألت عرب البحرين في سنة لمـن اليمامـة الي  : قال ابن سعيد

   . قلت ولم أقف لعربها على ذآر ما في المكاتبات السلطانية بالديار المصرية

الجملة الثالثة في الطريق الموصل إليها قد تقدم أنها في جهة الشرق عن مكة وأن بينهما أربعة أيام وطريق مكة معروف على 
   . ما تقدم

فمن البصرة إلى المنشجانية ثم إلى الكفير ثـم إلـى الرحيـل ثـم إلـى  -أما ما ذآره ابن حرداذبه من طريقها على البصرة 
ة الشجـي ثـم إلـى الحفـر ثـم إلـى ماويـة ثـم إلـى ذات العشـر ثـم إلى الينسوعة ثم إلـى السمينـة ثـم إلـى النبـاج ثـم إلى العمومي

تين ثم إلى سويقة ثم إلى صداة ثم إلى السـد ثـم إلـى السقـي ثـم إلـى المنبيـة ثم إلى السفح ثم إلى المريقة ثم إلى ثم إلى القري
   . اليمام والبصرة قد تقدم أآثر الطريق إليها في الكالم على مملكة إيران

عظيمـة الشأن ال تقاس في األرض بمملكة وهـي مملكـة   : القطرالرابع مملكة الهند ومضافاتها قـال فـي مسالـك األبصـار
   . التساع أقطارها وآثرة أموالها وعساآرها وأبهة سلطانها في رآوبه ونزوله ودست ملكه وفي صيتها وسمعتها آفايٌة  : سواها

بارها لبعدها ولقد آنت أسمع من األخبار الطائحة والكتب المصنفة ما يمأل العين والسمع وآنت ال أقف على حقيقة أخ  : ثم قال
   . منا وثنائي ديارها عنا ثم تتبعت ذلك من الرواة فوجدت أآثر مما آنت أسمع وأجل مما آنت أظن

وحسبك ببالد في بحرها الدر وفي برها الذهب وفي جبالها الياقوت والماس وفي شعابها العود والكافور وفي مدنها أسرة 
الملوك ومن وحوشها الفيل والكرآدن ومن حديدها سيوف الهند وأسعارها رخية وعساآرها ال تعد وممالكها ال تحد وألهلها 

وقد وصف محمد بن عبد الرحيم األقليشي هذه المملكة في آتابه تحفة   : شهواتهـم قالالحكمة و وفور العقل وهـم أملـك األمـم ل
الملك العظيم والعدل الكثير والنعمة الجزيلة والسياسة الحسنة والرضا الدائـم واألمـن الـذي ال خـوف معـه فـي   : األلباب فقال
   . بلـاد الهنـد

وفي جبالهم وجزائرهم ينبت شجر العود   : لطب والهندسة والصناعات العجيبة ثم قالوأهـل الهنـد أعلم الناس بأنواع الحكمة وا
آالقرنفل والسنبـل والدارصينـي والقرفـة والسليخـة والقاتلـة والكبابـة والبسباسـة وأنـواع   : والكافور وجميع أنـواع الطيـب

   . العقاقيـر
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   . ه المملكة عليه من اتساع األقطار وتباعد األرجاء وتنائي الجوانبوعندهـم غـزال المسـك وسنور الزباد هذا مع ما هذ

أن عرض هذه المملكة ما بين سومنات وسرنديب   : عـن الشيـخ مبـارك بـن محمـود األنباتي  : فقـد حكـى فـي مسالـك األبصـار
دي من البحر المحيط وأن مسافة ذلك إلى غزنة وطولها من الفرضة المقابلة لعدن إلى سد اإلسكندر عند مخرج البحر الهن

ثالث سنين في مثلها بالسير المعتاد آلها متصلـة المـدن ذوات المنابـر واألسـرة واألعمـال والقـرى والضيـاع والرساتيـق 
إن جميـع   : واألسـواق ال يفصـل بينهـا خـراب بعـد أن ذآـر عنـه أنه ثقة ثبت عارف بما يحكيه إال أنه استبعد هذا المقدار وقال

   . المعمور ال يفي بهذه المسافة اللهم إال أن يريد أن هذه مسافة من يتنقل فيها حتى يحيط بجميعها مكانًا مكانًا فيحتمل على ما فيه

سند األقليم األول إقليم ال  : الجملة األولى فيما اشتملت عليه هذه المملكة من األقاليم وتحتوي هذه المملكة على إقليمين عظيمين
وما انخرط في سلكه من مكران وطوران والبدهة وبالد القفس والبلوص فأمـا السنـد فبكسـر السين المهملة وسكون النون 

   . ودال مهملة في اآلخر

ويحيط به من جهة الغرب حدود آرمان وتمام الحد مفازة سجستان ومن جهة الجنوب مفازة هي فيما بين   : قال ابن حوقل
ألن البحر يتقوس على آرمان والسند حتى   : لهندي والبحر جنوبي المفازة ومن جهة الشرق بحر فارس أيضاآرمان والبحر ا

   . يصير له دخلة شرقي بالد السند ومن جهة الشمال قطعة من الهند

   . وبالسند القسط والقنا والخيزران  : قال ابن خرداذبة

تح الميم وسكون النـون وضـم الصـاد المهملـة وسكون الواو وفتح الراء المهملة بف  : قال في تقويم البلدان - وقاعدته المنصورة 
   . وهاء في اآلخر

حيث الطول خمس وتسعون درجة وثالثون دقيقة   : وهي مدينة بالسند واقعة في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . والعرض أربع وعشرون درجة واثنتان وأربعون دقيقة

   . واسمها القديم يمنهو وإنما سميت المنصورة ألن الذي فتحها من المسلمين قال نصرنـا  : قال في القانون

إنما سميت المنصورة ألن عمر بن حفص المعروف بهزارمرد بناها في أيام أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء   : وقـال المهلبـي
   . بني العباس وسماها بلقبه

وهي مدينة آبيرة يحيط بها خليج من نهر مهران وهو نهر يأتي من الملتان فهي آالجزيـرة ولكنهـا بلـدة حارة   : قـال ابن حوقل
   . وليس بها سوى النخيل وبها قصب السكر وبها أيضا ثمر على قدر التفاح شديد الحموضة يسمى اليمومة

   . وبها عدة مدن وبالٍد أيضًا

   . بفتح الدال المهملة وسكون المثناة من تحتها وضم الباء الموحدة ولـام فـي اآلخـر  : قال في اللباب - منها الديبل 

حيث الطول اثنتان وتسعون   : وهـي بلـدة علـى ساحـل البحـر واقعـة فـي اإلقليـم الثانـي مـن األقاليـم السبعـة قـال ابـن سعيد
   . ـرون دقيقـةدرجة وإحدى وثالثون دقيقة والعرض أربع وعشرون درجـة وعش

   . وهـي بلـدة صغيـرة علـى ساحـل مـاء السنـد شديـدة الحـر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهـي شرقي مهران وهي فرضة تلك البالد  : قـال ابـن حوقـل

   . إنها على البحـر الهنـدي قريبـة مـن السنـد  : وقال في اللباب

   . ـة من البر في خليج السند وهي أآبـر فـرض السنـد وأشهرهـا ويجلـب منهـا المتـاع الديبليوهـي فـي دخل  : قـال ابـن سعيـد
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   . وبها سمسم آثير ومنها البيرون  : قال في تقويم البلدان

   . بكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وضم الراء المهملـة وبعدهـا واو ونـون فـي اآلخـر  : قال في اللباب

حيث الطول   : وهـي مدينـة مـن أعمـال الديبـل بينها وبين المنصورة واقعة في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة قال في القانون
   . أربع وتسعون درجة وثالثون دقيقـة والعـرض أربع وعشرون درجة وخمس وأربعون دقيقة

   . هم المالح الخارج من بحر فارسوهي من فرض بالد السند التي عليها خليج  : قال ابن سعيد

   . قال في العزيزي وأهلها مسلمون ومنها إلى المنصورة خمسة عشر فرسخًا

   . وإليها ينسب أبو الريحان البيروني يعني صاحب القانون في أطوال البالد وعروضها  : قال ابن سعيد

   . ومنهـا سدوسـان

   . بفتح السين وضم الدال المهملتين وواو ثم سين مهملة ثانية مفتوحة وألف ونون  : قال في تقويم البلدان

حيث الطول أربع وتسعون   : وهي مدينة غربي نهر مهران واقعة في أوائل اإلقليم الثالث من األقاليـم السبعـة قـال فـي القانـون
   . درجـة وعشـر دقائـق درجة وخمسون دقيقة والعرض ثمان وعشـرون

   . وهي خصبة آثيرة الخير وحولها قًرى ورستاق وهي ذات أسواق جليلة  : قـال ابـن حوقل

   . بضم الميم وسكون الالم ثم تاء مثناة فوقية وألف ونون  : ومنها المولتان قال في تقويم البلدان

   . وهـي فـي أآثـر الكتـب مكتوبـة بواو  : قـال

وهي مدينة من السند فيما ذآره أبو الريحان البيروني وإن آان ابن حوقل جعلها من الهند وعليه جرى في مسالك األبصار ألن 
   . لـأن السنـد بلـاده فهـو بهـا أخبـر واقعـة فـي اإلقليـم الثالـث مـن األقاليـم السبعة  : البيروني أقعد بذلك منـه

   . ست وتسعون درجة وخمس وعشرون دقيقـًة والعـرض ثمـاٌن وعشـرون درجـة وأربعون دقيقةحيث الطول   : قال في القانون

   . وهي أصغر من المنصورة  : قال ابن حوقل

   . وقـد ذآـر فـي مسالـك األبصـار عـن بعـض المصنفـات أن قـرى الملتان مائة ألف قرية وستة وعشرون ألف قرية

واسعٌة من قرب حد مكران من الجنوب إلـى حـد المنصورة وبينها وبين غزنة ثمانية وستون  وأعمال الملتان  : قال المهلبي
   . فرسخًا

   . ومنها أزور

   . وهي مدينٌة تقارب الملتان في الكبر وعليها سوران وهي على نهر مهران  : قال ابن حوقل

حيث   : لمنصورة وبينهما ثالثون فرسخًا قال في القانونهي مدينٌة آبيرة وأهلها مسلمون في طاعة صاحب ا  : وقال في العزيزي
   . الطول خمٌس وتسعون درجة وخمٌس وخمسون دقيقة والعرض ثماٌن وعشرون درجة وعشر دقائق

   . بضـم الميـم وسكـون الكـاف وفتـح الراء المهملة وألف ونون  : وأمـا مكـران فقـال فـي اللبـاب
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   . سعة عريضة والغالب عليها المفاوز والقحط والضيقوهي ناحية وا  : قال ابن حوقل

وقد اختلف آالم صاحـب تقويـم البلـدان فيهـا فذآـر فـي الكلـام علـى السنـد أنهـا منـه وذآـر فـي آالمـه على مكران في 
معجمة في اآلخـر وموقعهـا فـي  بالتـاء المثنـاة الفوقية الممالة ثم ياء آخر الحروف وزاي  : وقاعدتهـا التيـز قـال فـي اللبـاب

حيث الطول ستٌّ وثمانون درجة والعرض ست وعشرون درجة وخمس عشرة   : اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . دقيقة

مهران وهي فرضـة مكـران وتلـك النواحـي وهـي علـى شـط نهـر مهـران في غربيه بقرب الخليج المنفتح من   : قال ابن حوقل
   . على ظهر المنصورة

   . وأمـا طـوران

   . فناحيـة علـى خمـس عشـرة مرحلـًة مـن المنصـورة

   . وهي حيث الطول خمٌس وتسعون درجًة والعرض ثماٌن وعشرون درجة  : وقصبتها قندابيل قال  : قـال في القانون

ف وسكون الزاي المعجمة وفتـح الـدال المهملـة وألـف وراء بضم القا  : وذآر ابن حوقل أن قصبة طوران قزدار قال في اللباب
   . مهملـة

   . وقـد نقـل فـي تقويـم البلـدان عـن إخبار من رآها أنها قليعة

   . وهـي آالقريـة لصغرهـا وهـي فـي وطـاءة مـن الـأرض على تليل وحولها بعض بساتيـن  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . ن قـزدار ناحيـٌة من نواحي الهندوذآـر فـي البـاب أ

   . وبينها وبين الملتان نحو عشرين مرحلة  : قال في تقويم البلدان

وهي مفترشٌة ما بين حدود طـوران ومكـران والملتـان ومـدن المنصورة وهي في غربي نهر   : وأما البدهة فقال ابن حوقل
   . ٌممهران وأهلها أهل إبٍل آالبادية ولهم أخصاٌص وآجا

ومن المنصـورة إلـى أول البدهـة خمـس مراحـل ومـن أراد البدهـة مـن المنصـورة احتاج إلى عبور   : قال في تقويم البلدان
   . نهر مهران

   . بكسـر الهـاء وسكـون النـون وداٍل مهملـة فـي اآلخـر  : األقليم الثاني إقليم الهند قال في األنسـاب

والـذي يحيط به من جهة الغرب بحر فارس وتمامه حدود السند ومن جهة الجنوب البحر الهندي   : ـدانقـال فـي تقويـم البل
   . ومـن جهـة الشـرق المفـاوز الفاصلـة بيـن الهنـد والصين ولم يذآر الحد الذي من جهة الشمال

   . وذآر فـي مسالك األبصار أن حده من جهة الشمال بالد الترك

أنه ليس في هذه المملكة خراب سوى مسافة عشرين يومًا مما يلي غزنة لتجاذب صاحب   : وذآر عن الشيخ مبارك األنباتي
   . الهند وصاحب ترآستان وما وراء النهر بأطراف المنازعة أو جبال معطلة أو شعواء مشتبكة

إن به أنهارًا ممتدة تقارب ألف نهر   : د وضواحيه فقالوسألت الشيخ مبارك األنباتي عن بر الهن  : قـال صاحب مسالك األبصار
   . آبار وصغار منها ما يضاهي النيل عظمًا ومنها ما هو دونه ومنها ما هو مثل بقية األنهـار
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   . وعلـى صغـار األنهـار القـرى والمـدن وبـه األشجـار الكثيفـة والمروج الفيح

فصولها ليست مفرطًة في حرٍّ وال بـرد بـل آـأن آل أوقاتها ربيع وتهب بها األهوية  وهي بالٌد معتدلة ال تتفاوت حاألت  : قال
  : القاعدة األولى مدينة دّلي قـال فـي تقويـم البلـدان  : والنسيم اللطيف وتتوالى بها األمطار مدة أربعة ثم لمملكة الهند قاعدتان

   . لم يتعرض لضبط الدال والنـاس ينطقـون بهـا بالفتـح وبالضـمبـداٍل مهملـة ولـاٍم مشـددة مكسورة ثم مثناة تحتية و

   . وسماهـا صاحب تقويم البلدان في تاريخه دهلي بابدال الالم هـاء

حيـث الطـول مائـٌة وثمـاٌن   : وهـي مدينـٌة ذات إقليـٍم متسـع وموقعهـا فـي اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعة قال في القانون
   . رون درجـة وخمسـون دقيقـة والعـرض خمـٌس وثالثـون درجة وخمسـون دقيقـةوعشـ

وهي مدينٌة آبيرة في مستٍو من األرض وتربتها مختلطة بالحجر والرمل وعليها سور من آجرٍّ   : قـال فـي تقويـم البلـدان
دون الفرات وبها بساتين قليلة وليس بها وسورها أآبر من سور حماة وهي بعيدة من البحر ويمر على فرسخ منها نهٌر آبير 

عنب وتمطر في الصيف وبجامعها منارة لم يعلم في الدنيا مثلها مبنية من حجٍر أحمر ودرجها نحو ثلثمائة درجٍة وهي آبيرة 
   . األضالع عظيمة األوضاع واسعة األسفل وارتفاعها يقارب منارة اإلسكندرية

   . أن علوها في نحو ستمائة ذراع  : ان الدين بن الخالل البزي الكوفيوذآر في مسالك األبصار عن الشيخ بره

   . وذآر عن الشيخ مبارك األنباتي أن دّلي مدائن جمعت ولكل مدينٍة منها اسٌم يخصهـا ودّلـي واحدة منها

يلة طوًال وعرضًا ويكون دور وهي مم  : وجملة ما يطلق عليه اآلن اسم دّلي قال الشيخ مبارك  : قال الشيخ أبو بكر ابن الخالل
عمرانها أربعين ميًال وبناؤها بالحجر واألجّر وسقوفها بالخشب وأرضها مفروشٌة بحجٍر أبيض شبيٍه بالرخام وال يبنى بها 

   . أآثر من طبقتين وربما اقتصر على طبقٍة واحدة وال يفرش دوره فيها بالرخام إال السلطان

  ! وفيها ألف مدرسٍة منهـا مدرسـٌة واحـدة للشافعيـة وباقيهـا للحنفيـة وبهـا نحـو سبعيـن بيمارستانـًا وتسمى بها دور الشفاء  : قال
وبها وببالدها من الربط والخوانق نحو ألفين وفيها الزيارات العظيمة واألسواق الممتدة والحمامـات الكثيـرة وشـرب أهلهـا 

   . ـر تجتمـع األمطـار فيهـا فـي أحواٍض وسيعة آل حوٍض قطره غلوة سهٍم أو أآثرمـن مـاء المط

   . أما مياه األستعمال وشرب الدواب فمن آباٍر قريبة المستقى أطول ما فيها سبعة أذرع

جواريه وقد صارت دّلي قاعدًة لجميع الهند ومستقر السلطان وبها قصوٌر ومنازل خاصٌة بسكنه وسكن حريمه ومقاصير 
وحظاياه وبيوت خدمه ومماليكه ال يسكن معه أحٌد منالخانات وال من األمـراء وال يكـون بهـا أحـد منهـم إال إذا حضر للخدمة 

   . ثم ينصرف آل واحٍد منهم إلى بيته

   . الشرق والجنوب والشمال على استقامة  : ولها بساتين من جهاتها الثالث

   . جهة الغربية فعاطلة من ذلك لمقاربة جبل لهابةآل خط اثنا عشر ميًال أما ال

   . و وراء ذلك مدٌن وأقاليٌم متعددة

القاعدة الثانية مدينة الدواآير ومدينة الدواآير بفتح الدال المهملة والواو وألٍف بعدها آاف مكسورة ثم ياء مثناة تحتية وراء 
   . مهملـة فـي اآلخـر

   . وهـي مدينـٌة ذات إقليـٍم متسـع
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أنها مدينٌة قديمة جددها السلطان محمد بن طغلقشاه وسماها قبة   : وقـد ذآـر فـي مسالـك األبصـار عـن الشيـخ مبارك األنباتي
   . األسالم

الجند في   : وذآر أنه فارقها ولم تتكامل بعد وأن السلطان المذآور آان قد قسمها على أن تبنى محالت ألهل آل طائفٍة محلة
لوزراء في محلة والكتاب في محلة والقضاة والعلماء في محلة والمشايخ والفقراء في محلة وفي آل محلة مـا يحتـاج محلة وا

إليـه مـن المساجـد واألسـواق والحّمامـات والطواحين واألفران وأرباب الصنائع من آل نوع حتى الصواغ والصباغين 
لتكون آل محلة آأنها مدينة مفردة قائمة   : بيٍع وال شراء وال أخٍذ وال عطاءوالدباغين بحيث ال يحتاج أهل محلة إلى أخرى في 

   . بذاتها

   . قـد ذآـر عـن بعـض المسافريـن إلى الهند أن بالد الهند على ثالثة أقسام  : واعلـم أن صاحـب تقويـم البلـدان

   . بالد الجزرات -القسم األول 

   . والزاي المعجمة والراء المهملة ثم ألف وتاء مثناة فوقبالجيم   : قـال فـي تقويم البلدان

   . وبها عدة مدن وبالد

   . منها نهلوارة بالنون والهاء والالم والواو ثم ألٍف وراٍء مهملة وهاء

   . نهر والة فقـدم الـراء وأخـر اللـام وآذلـك نقلـه فـي تقويم البلدان عن بعض المسافرين  : قال ابن سعيد

   . نزهة المشتاق نهر وارة براءينوفي 

حيث الطول ثماٌن وتسعـون درجـة وعشـرون دقيقـة والعـرض   : وموقعها في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة قال في القانون
   . ثلـاٌث وثالثـون درجـة وثالثون دقيقة

   . وهي غربي إقليم المنيبـار األتـي ذآـره

   . وهي أآبر من آنبايت وعمارتها مفرقة بين البساتين والمياه وهي عن البحر على مسيرة ثالثة أيام  : قال

   . وهي من أعظم بالد الهند  : قال صاحب حماة في تاريخه

ء مثناة من فوقها بالكاف ونوٍن ساآنة وباٍء موحدة ثم ألٍف وياء مثناة تحتية وتا  : ومنهـا آنبايـت قـال فـي تقويـم البلـدان
   . أن يكون اسمها أنبايت بإبدال الكاف همـزة فإنـه ينسـب إليهـا أنباتـي  : ومقتضى ما في مسالك األبصار

حيـث الطـول تسـٌع وتسعـون   : وهي مدينٌة على ساحل بحر الهند موقعها في اإلقليم الثاني من األقاليـم السبعـة قـال فـي القانـون
   . دقيقـة والعرض اثنتان وعشرون درجـة وعشـرون دقيقـةدرجـًة وعشـرون 

   . وذآـر فـي تقويـم البلـدان عمـن سافـر إليهـا أنهـا غربـي المنيبـار علـى خور من البحر طوله مسيرة ثالثة أيام

   . وبها بساتين قليلة وهي مدينٌة حسنٌة أآبر من المعرة من الشام في المقدار وأبنيتها باألجر وبها الرخام األبيض  : قال

   . ومنها تانة
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قال أبو العقول نقًال عن عبد الرحمن الريان الهندي  : قال في تقويم البلدان بفتح المثنـاة الفوقيـة ثـم ألـٍف ونـوٍن وهـاء وهـي  - 
يث الطول مائٌة وأربع عشرة درجة ح  : بلـدٌة علـى ساحـل البحـر واقعـٌة فـي اإلقليـم الـأول مـن األقاليم السبعة قال في القانون

   . وعشرون دقيقًة والعرض تسع عشرة درجة وعشرون دقيقة

   . وهي من مشارق الجزرات  : قال في تقويم البلدان

   . وهي مشهورٌة على ألسن التجار  : قال ابن سعيد

   . وأهل هذا الساحل جميعهم آفار يعبـدون األنداد والمسلمون ساآنون معهم  : قال

   . وأرضهـا وجبالهـا تنبـت القنـا والطباشيـر ويحمل منها إلى األفاق  : قـال األدريسـي

   . والنسبة إليها تانشي ومنها الثياب التانشية  : قال أبو الريحان

ـن ثـم ألـٍف بالصاد المهملة ويقال بالسين المهملة ثم واٍو ساآنة وميم ونـون مفتوحتي  : ومنها صومنات قال في تقويم البلدان
حيـث الطـول سبـٌع وتسعـون   : وتـاء مثنـاة فوقيـة فـي اآلخـر وموقعهـا فـي اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة قـال فـي القانـون

   . درجـة وعشـر دقائق والعرض اثنتان وعشرون درجة وخمـس عشـرة دقيقـة

   . جوهـي على الساحل في أرض البوازي  : قـال فـي القانـون

وهي مشهورٌة على ألسنة المسافرين وتعرف ببالد الالر وموضعها في جهٍة داخلٍة في البحر فينطحهـا آثيـٌر   : قال ابن سعيد
مـن مراآـب عـدن ألنهـا ليسـت فـي جـون ولها خور ينزل من الجبل الكبير الذي في شماليها إلى شرقيها وآان بها صنم 

   . صنم صومنات فكسره يمين الدولة محمود بن سبكتكين عند فتحها آما هو مذآور في التاريخ  : تعظمه الهنود يضاف إليها فقال

ونقـل لفظـه عـن المهلبـي فـي   : ومنهـا سندان بالسين المهملة والنون والدال المهملة واأللف والنون هكذا ذآره في تقويم البلدان
ـور بالسيـن المهملـة والنـون والـدال المهملـة وألـٍف وبـاء موحـدة وراٍء مهملـة وقـال بعـض المسافريـن إنهـا سنداب  : العزيـزي
   . فـي اآلخـر

حيث الطول مائٌة وأربع درج   : وهـي مدينـٌة على ثالثة أيام من تانة موقعها في اإلقليم األول من األقاليم السبعة قال في القانون
   . ون دقيقةوعشرون دقيقة والعـرض تسع عشرة درجة وعشر

   . وهي علـى جـوٍن فـي البحـر األخضـر وهـي آخـر إقليـم الجزرات  : قال في تقويم البلدان عن بعض المسافرين

   . وهي على الساحل  : قال في القانون

   . وبينهـا وبيـن المنصـورة خمسـة عشـر فرسخـًا وهـي مجمـع الطرق  : قـال فـي العزيزيـي

   . القسط والقنا والخيزران وهي من أجل الفرض التي على البحروهي بالد   : قال

   . بفتح النون وألٍف وآـاف مضمومـة وواٍو وراٍء مهملـٍة فـي اآلخر  : ومنها ناآور قال في تقويم البلدان

   . وهي مدينٌة على أربعة أيام من دلي

   . ومنهـا جالـور بفتـح الجيـم ثم ألٍف والم مضمومة وواٍو وراٍء مهملة

   . وهي على تل تراٍب نحو قلعة مصياف بين ناآور وبين نهروالة
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   . ويقال إنه لم يعص على صاحب دلي من الجزرات غير جالور

   . ومنها منوري

   . وهي بين الفرضة وبين المعبر إلى سرنديب حيث الطول مائٌة وعشرون درجة والعرض ثالث عشرة درجة  : قال في القانون

بفتـح الميـم وآسـر النـون وسكـون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ثم ألٍف وراٍء مهملٍة في   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . اآلخر

   . قاليم الهند في الشرق عن بالد الجزرات المقدم ذآرهاوهي إقليٌم من أ

   . والمنيبار هي بالد الفلفل  : قال

والفلفل في شجره عناقيٌد آعناقيد الدخن وشجره ربما التف على غيره من األشجار آما تلتف الدوالي وبها بالد آثيرة   : ثم قال
   . الملتفةوجميع بلـاد المنيبار مخضرة آثيرة المياه واألشجار 

   . بفتح الهاء والنون المشددة والواو وراٍء مهملة  : ومنها هنور قال في تقويم البلدان

   . وهي غربي سندابـور مـن بالد الجزرات المقدم ذآرها فتكون أول بالد المنيبار من الغرب

   . ولها بساتين آثيرة  : قال

   . الراءين المهمالتومنها باسرور بالباء الموحدة وبالسين المفتوحة و

   . وهي بلدٌة صغيرة شرقـي هنور المقدمة الذآر

بفتـح الميـم وسكـون النون وفتح الجيم وضم الراء المهملة ثم واٍو ساآنة وراٍء مهملة   : ومنـه منجـرور قـال فـي تقويـم البلـدان
   . وهي شرقي باسرور المقدمة الذآر

وملكها آافر ووراءها بثالثة أيام جبٌل عظيٌم داخل في البحر يرى للمسافرين من بعد ويسمى وهي من أآبر بالد المنيبار   : قال
   . رأس هيلي بفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحت وآسر الالم ثم ياٍء مثناة تحتية في اآلخر

   . آخـر الحـروف مضمومة وواٍو وراٍء مهملة ومنها تنديور بالتاء المثناة الفوقية المفتوحـة وسكـون النـون ثـم داٍل مهملـة ويـاٍء

   . وهي بليدة شرقي رأس هيلي لها بساتين آثيرٌة

   . ومنها الشاليات بفتح الشين المعجمة وألٍف والٍم وياء آخر الحروف ثم ألٍف وتاٍء مثناة فوقية

   . وفومنها الشنكلي بالشين المعجمة المكسورة وسكون النون وآاٍف والم وياء آخر الحر

   . وهي بلدٌة بالقرب من الشاليات

بالكاف المفتوحة والواو الساآنة ثم الم مفتوحة وميم في اآلخر وموقعها في اإلقليم األول من   : ومنه الكولم قال في تقويم البلدان
   . قيقةحيث الطول مائٌة وعشر درجـات والعرض ثمان عشرة درجة وثالثون د  : األقاليم السبعة قال في األطوال

   . وهي آخر بالد الفلفل من الشـرق ومنها يقلع إلى عدن  : قال ابن سعيد
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وحكى لي بعض المسافرين أنها على خـور مـن البحـر فـي مستـٍو مـن الـأرض وأرضهـا مرملـة   : قال صاحب تقويم البلدان
   . ورق العناب وفيها حارٌة للمسلمين وبها جامٌع وهو شجٌر آشجر الرمان وورقه يشبه  : وهي آثيرة البساتين وبها شجر البقم

   . من إقليم الهند بالد المعبر - القسم الثالث 

بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم راء مهملة وهي شرقـي بلـاد الكولـم بثالثـة أيـام   : قال في تقويم البلدان
   . نبغي أن تكون بميلة إلى الجنوبوي  : وأربعـة قـال فـي تقويـم البلدان

   . وهـو مشهـور علـى األلسـن ومنه يجلب الالنس  : قـال ابـن سعيـد

   . وبها يضرب المثل في قصاريها

وفـي شماليهـا جبـاٌل متصلـٌة ببلـاد بلهـرا ملك ملوك الهند وفي غربيها يصب نهر الصوليان في البحر وذآر في مسالك   : قـال
   . أن بالد المعبر تشتمل على عدة جزائر آباٍر  : ن قاضي القضاة سراج الدين الهندياألبصار ع

   . وبه عدة مدن وبالد

بكسر الباء الموحدة وتشديد الياء المثناة التحتية وسكون الراء وفتح الدال المهملتين   : ومنهـا بيـرداول قال في تقويم البلدان
   . وألٍف وواو والم

حيث الطول مائٌة واثنتان وأربعون   : وهي قصبة بالد المعبر وموقعها في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة قال ابن سعيد  : قال
   . درجة والعرض سبـع عشرة درجة وخمٌس وعشرون دقيقة

   . وهي مدينة سلطان المعبر وإليه تجلب الخيول من البالد  : قال في تقويم البلدان

   . م أن وراء ما تقدٌم بالدًا أخرى ذآرها في تقويم البلدانثم اعل

   . بفتح الميم واأللف والهاء والواو مهملة وهاء  : منها ماهورة قال في تقويم البلدان

وموقعها في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة قال في القانون حيث الطول مائة درجة وأربع درج والعرض سبٌع وعشرون 
   . درجة

   . وقالعهم بها ال ترام  : وهي بلد البراهمة وهم عباد الهند ينسبون إلى البرهمن أول حكمائهم قال ابن سعيد  : قال في تقويم البلدان

ويقـال لهـا   : بفتـح اللـام وسكـون الواويـن بينهمـا هـاء مفتوحة في اآلخر وراء مهملة قال  : ومنهـا لوهـور قـال فـي اللبـاب
   . ًا لهـاورأيضـ

حيـث الطـول مائـة درجـة والعـرض إحـدى وثالثـون   : وموقعهـا فـي اإلقليـم الثالـث مـن األقاليـم السبعـة قـال فـي األطـوال
   . درجـًة

   . وهـي نمدينـة آبيرة آثيرة الخير خرج منها جماعة من أهل العلم  : قـال فـي اللبـاب

   . بكسـر القـاف وفتـح النـون المشـددة والـواو ثـم جيـم  : ومنهـا قنـوج قـال فـي تقويـم البلـدان

حيث الطول مائًة وإحدى وثالثون درجة وخمسون دقيقة والعرض   : وموقعهـا في اإلقليم الثاني من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . تسع وعشرون درجة
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   . بنقص سبع وعشرين درجًة والعرض بزيادة ست درجوذآر في األطوال الطول 

   . وهي قاعدة لهاور وهي بين ذراعين من نهر آنك  : قال ابن سعيد

   . هي في أقاصي الهنـد فـي جهـة الشـرق عـن الملتـان علـى مائتيـن واثنتيـن وثمانيـن فرسخًا  : وقال المهلبي

   . وهي مصر الهند وأعظم مدن بها  : قال

إن بها ثلثمائة سوق للجوهر ولملكها ألفان وخمسمائة فيٍل وهي آثيرة معادن   : وقد بالغ الناس في تعظيمها حتى قالوا  : قال ثم
   . الذهب

بفتح القاف وألٍف وميم وراٍء مهملة ثم   : هي مدينة حسنة آثيرة ومنها جبال قامرون قال في تقويم البلدان  : قال في نزهة المشتاق
   . نواو ونو

وهي خارجة عن اإلقليم الـأول مـن األقاليـم السبعـة إلـى   : وهي حجاز بين الهند والصين وعدها في القانون من الجزائر قال
حيـث الطـول مائـة وخمـٌس وعشرون درجة والعرض عشر درج ومدينة الملك شرقيها   : الجنـوب قـال فـي القانـون واألطـوال

   . نيوبها معدن العود القامرو

أن في مملكة صاحب الهند ثالثة وعشرين إقليمًا عد   : وذآـر فـي مسالـك األبصار عن قاضي القضاة سراج الدين الهندي  : قلـت
وهي إقليم دهلي وإقليم الدواآير وإقليـم الملتـان وإقليـم آهـران وإقليـم سامانـا وإقليم سبوستان وإقليم   : منها بعض ما تقدم ذآره

ليم هاسي وإقليم سرستي وإقليم المعبر وإقليم تلنك وإقليم آجرات وإقليم بدلون وإقليم عوض وإقليم القنـوج وإقليـم وجا وإق
   . لكنوتـي وإقليـم بهـار وإقليـم آـره وإقليـم مالوه وإقليم لهاور وإقليم آالفور وإقليم جاجنكز وإقليم تلنج وإقليم دور سمند

آبار وصغار وبجميعها األعمال والقرى   : تمل على ألف مدينٍة ومائتي مدينة آلها مدن ذوات نياباتوهذه األقاليم تش  : ثم قال
   . العامرة األهلة

وقال إنه ال يعرف عدد قراها األ أن إقليم القنوج مائٌة وعشرون لكًا آل لك مائة ألف قريـة فتكون اثني عشر ألف قرية وإقليم 
أن على لكنوتي مائتي ألف مرآب   : الثة األف ألف وستمائة وحكي عن الشيخ مبارك األنباتيتلنك ستة وثالثون لكًا فيكون ث

صغار خفافا للسير إذا رمى الرامي في إحداها سهمًا وقع في وسطها لسرعة جريانها ومن المراآب الكبار ما فيه الطواحيـن 
   . ـد مدة التساعه وعظمه إلى غبر ذلك مما العهدة فيه عليهواألفـران واألسـواق وربمـا لـم يعـرف بعـض رآابـه بعضـًا إال بع

   . واعلم أن ببحر الهند جزائر عظيمة معدودًة في أعماله يكون بعضها مملكة منفردًة

بفتح السين والراء المهملتين وسكون النون وآسر الدال المهملة وسكون الياء   : منها جزيرة سرنديب قال في تقويم البلدان
   . من تحت ثم باء موحدة المثناة

ويقال لها جزيرة سنكاديب آأنه باللسان الهندي وموقعها خارج عـن اإلقليـم الـأول مـن األقاليـم السبعـة إلى الجنوب قال   : قال
   . حيث الطول مائة وعشرون درجًة والعرض عشر درج  : في األطوال

خط األستواء اسمه جبل الرهون يزعمون أن عليه هبوط آدم عليه  ويشق هذه الجزيرة جبٌل عظيم على  : قـال ابـن سعيـد
   . السالم

   . وهو جبل ذاهٌب في السماء يراه أهل المراآب على مسيرة عشرين يومًا وأقل وأآثر  : قال ابن خرداذبه

وأنـه خطـا الخطـوة األخـرى  قدم واحدٌة مغموسة في الحجر  : أن على هذا الجبل أثر قدم آدم عليه السالم  : وذآـرت البراهمـة
   . إلـى الهنـد وهـو منهـا علـى مسيـرة يوميـن أو ثالثـة
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وعلـى هذا الجبل شبيٌه بالبرق أبدًا وعليه العود وسائر العطر واألفاويه وعليه وحواليه الياقوت وألوانه آلها وفي واديه   : قـال
هذه الجزيرة البلور وحولها في البحر مغاصات اللؤلؤ ونهرها هو  الماس والسنباذج وغزال المسك وسنور الزباد وفي أنهار

   . ومدينتها تسمى أغنا  : المعظم عند الهنود وقال ابن سعيد

   . وهي حيث الطول مائة وأربع وعشرون درجة

والظاهر أنها بالراء المهملة واأللف والنون ثم جيم في اآلخـر وموقعهـا في   : ومنهـا جزيـرة الرانـج قال في تقويم البلدان
   . الجنوب عن اإلقليم األول

   . قال في األطوال وطولها مائٌة وثالث عشر درجًة وال عرض لها وفيها عمارة وزرٌع ونارجيل وغير ذلك

وجبالها ترى من جبال اليمن وبها جباٌل تشتعل النار فيها دائمًا وترى تلك النار في البحر من مسيرة   : والقال في آتاب األط
   . أيام وبها حيات تبتلع الرجل والجاموس وفي البحر عند لهاور دور وهو مكان يـدور فيـه المـاء ويخشى على المراآب عنده

الرجـل والجامـوس والفيل وفيها شجر الكافور تظل الشجرة منه مائة إنسان وفيها حيات عظام تبتلع   : قال ابن خرداذبة
   . وعجائب ال تحصى

بالٍم وألٍف وميٍم وراٍء مهملة ثم ياء آخر الحروف وموقعهـا فـي الجنـوب عـن   : ومنها جزيرة المري قال في تقويم البلدان
  : وست وعشرون درجة ومنهـا جزيـرة آلـة قـال فـي تقويـم البلـدان حيـث الطـول مائٌة  : اإلقليـم الـأول قـال فـي األطـوال
   . بالكـاف واللـام وهـاء فـي اآلخر

   . حيث الطول مائٌة وثالثون درجة وال عرض لها  : وموقعها في الجنوب عن اإلقليم األول قال في القانون

وفيها مدينة عامرة يسكنها المسلمون وغيرهم وبها   : مهلبيوهي فرضة ما بين عمان والصين قال ال  : قال في تقويم البلدان
   . معدان الرصاص ومنابت الخيزران وشجر الكافـور وبينهـا وبيـن جزائـر المهـراج عشرون مجرى

   . الظاهر أنها بالميم والهاء والراء المهملة ثم ألف وجيم في اآلخـر  : ومنهـا جزيـرة المهـراج قال في تقويم البلدان

حيث الطول   : وهـي جزييـرة سريـرة وموقعهـا فـي الجنـوب مـن خـط األستـواء قـال في األطوال  : قـال فـي آتـاب األطـوال
   . مائة وأربعون درجة والعرض في الجنوب درجٌة واحدة

   . وهـي عـدة جزائـر وصاحبهـا مـن أغنـى ملـوك الهند وأآثرهم ذهبًا وفيلًة  : قال ابن سعيـد

إنها عامرة آهلة وإنه إذا أقلع المرآـب منها   : وجزيرته الكبيرة هي التي فيها مقر ملكه وعدها المهلبي في جزائر الصين وقال
طالبًا للصين واجهه في البحر جباٌل ممتدٌة داخلة في البحر مسيرة عشرة أيام فإذا قـرب المسافـرون منهـا وجـدوا فيهـا أبـو أبـا 

   . ـاء ذلـك الجبـل يفضـي آـل بـاٍب منهـا إلى بلد من بلدان الصينوفرجـًا فـي أثن

إن طولها من الشمال إلى الجنوب أربعمائة ميل وعرضها في آل طرف من   : وعد ابن سعيد سريرة من جزائر الرانج وقال
بفتـح الهمـزة وسكـون النـون وفتـح   : انالجنوبي والشمالي نحو مائة وستيـن ميـًال ومنهـا جزيـرة أندرابـي قـال فـي تقويـم البلـد

   . الدال والراء المهملتين ثم ألف وباء موحدة وفي اآلخر ياء مثناة من تحتها

   . ومنه جزيرة الجاوة

وطـرف هـذه الجزيـرة الغربـي حيـث الطـول مائـٌة   : وهي جزيرٌة آبيرة مشهورة بكثرة العقاقيـر قـال  : قال في تقويم البلدان
   . خمٌس وأربعون درجة والعرض خمس درجو
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وفي جنوبي الجاوة مدينة فنصور التي ينسب إليها الكافور الفنصوري وهي حيث الطول مائة وخمٌس وأربعون درجة   : قال
   . والعرض درجٌة واحدة ونصف

   . ومنها جزيرة الصنف

   . التي ينسب إليها العود الصنفي

في الكتب وطولها من الغرب إلى الشرق نحو مائتي ميل وعرضها أقل من ذلك ومدينتها وهي من أشهر الجزائر الموجودة 
   . حيث الطول اثنتان وستون درجة

ومنها جزيرة قمار التي ينسب إليها العود القماري وهو دون الصنفـي ومدينتهـا قمـار حيـث الطول سٌت وستون درجة 
   . والعرض درجتان وشرقيها جزائر الصين

وبها الكرآدن وجواميس ال أذناب لها وبها البقم وفيها ناس عراة في غياض ال يفهم ما   : جزيرة الرامي قال ابن خرداذبه ومنها
يقولون آالمهم صفير يستوحشون من الناس طول آل إنسان منهم أربعة أشبار للرجل منهم ذآر صغير وللمرأة فرج صغير 

   . جـار بأيديهموشعر رؤوسهم زغٌب أحمر يتسلقـون علـى األش

وفي البحر هناك ناٌس بيض يلحقون المراآب سباحًة والمراآب فـي شـدة جريها يبيعون العنبر بالحديد يحملونه في أفواههم 
   . وجزيرة فيها ناس سود يأآلون الناس أحياًء وجبٌل طينه فضة تظهر بالنار

عراٍب   : أن بهـا الخيـل علـى نوعين  : ن الشيـخ مبـارك األنباتـيالجملة الثانية في حيوانها قـد ذآـر فـي مسالـك األبصـار عـ
ولذلك تجلب الخيل إلى الهند من جميع ما جاوره من بالد الترك وتقـاد لـه العـراب   : وبراذين وأآثرهـا مـا ال يحمد فعله قال

   . لى في أثمانها ولكنها قليلةمـن البحريـن وبلـاد اليمـن والعـراق وإن آـان فـي داخل الهند خيٌل عراب يتغا

   . ومتـى مكـث الخيـل بالهنـد انحلـت  : قـال

   . وعندهـم البغـال والحميـر ولكنهـا مذمومـة الرآـوب عندهم حتى ال يستحسن فقيٌه وال ذو علم رآوب بغلة

أما الحمار فإن رآوبه عندهم مذلة وعاٌر عظيم وخاصتهم تحمل أثقالهم على الخيل وعامتهم تحمل على البقر من فوق األنف 
من الخانات واألمراء والوزراء وأآابر الدولة وبها من   : وهي عندهم آثيرة وبها الجمال قليلة ال تكون إال للسلطان وأتباعه

من الجواميس واألبقار واألغنام والمعز وبها من دواجن الطير والدجاج والحمام واألوز وهو   : المواشي السائمة ما ال يحصى
   . أقل أنواعه وإن الدجاج عندهم في قدر خلق األوز

وبها من الوحوش الفيل والكرآـدن وقـد تقـدم ذآرهمـا فـي الكلـام عـن الوحـوش فيمـا يحتـاج الكاتب إلى وصفه من الحيوان 
   . ة األولى وفي غير ذلك من الوحوش التي ال تعدفي المقال

الجملة الثالثة في حبوبها وفواآهها ورياحينها وخضراواتها وغير ذلك أما الحبوب فقد ذآر عن الشيخ مبارك األنباتي أن بها 
وبيـاء والسمسـم األرز على أحٍد وعشرين نوعًا وبها من سائـر الحبـوب الحنطـة والشعيـر والحمـص والعـدس والمـاش والل

   . أمـا الفـول فـال يوجد عندهم

ولعل عدمه من حيث إنهم قوٌم حكماٌء والفول عندهم مما يفسد جوهر العقل ولذلك حرمت الصابئة   : قال في مسالك األبصار
   . أآله

آالموز والخوخ   : من الحلو والمز والحامض إلى غير ذلك من الفواآه  : وأمـا الفواآه ففيه التين والعنب على قلة والرمان الكثير
والتوت المسمـى بالفرصـاد وبهـا فواآـه أخـرى ال يعهـد مثلهـا بمصـر والشام آالعنباء وغيرها والسفرجل على قلة والكمثرى 

   . القليل ولكنهما والسفرجل تجلب إليهوالتفاح وهما أقل من 
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وبها من الفواآه المستحسنة الرانج وهو المسمى عندهم بالنارجيل والعامة تسميه جوز الهند وبه البطيـخ األخضـر واألصفـر 
ي فكثير والخيـار والثقـاء والعجـور وبـه مـن المحمضـات األتـرج والليمـون والليم والنارنج أما الحمر وهو التمر الهند

   . بباديتها

وأما الخضروات فقصب السكر ببالدها آثيٌر لغاية ومنه نوٌع أسود صلب المعجم وهو أجوده لالمتصاص ال األعتصار وال 
   . من النبات وغيره ولكنه ال يجمد بل يكون آالسميذ األبيض  : يوجد في غيرها ويعمل من بقية أنواعه السكر الكثير

لفت والجزر والقـرع والباذنجـان والهليـون والزنجبيـل والسلـق والبصل والفوم وهو الثوم والشمار وعندهم من الخضروات ال
   . والصعتر

   . وأمـا الرياحيـن فيها الورد واللينوفر والبنفسج والبان والخالف والعبهر والنرجس والفاغية وهي التامر حناء

   . رج ومنه وقودهم والزيت يأيتهم مجلوبًاوأما غير ذلك فعندهم العسل أآثر من الكثير والشي

وأما الشمع فال يوجد إال في دور السلطان وال يسمح فيه ألحد والحلوى على خمسة وستين وبه من أرباب الصنائع صناع 
   . السيوف والقسي والرماح والزرد وسائر أنواع السالح والصـواغ والزراآشة وغيرهم من سائر أرباب الصنائع

بدلي دار طراز فيهـا أربعـة الـأف قـزاز تعمـل األقمشـة المنوعـة للخلـع والكسـاوى واألطالقات مع ما يحمل إليه وللسلطان 
   . من قماش الصين والعراق واألسكندرية

   . أن لهم أربع دراهم يتعاملون بها  : الجملة الرابعة في المعامالت أما نقودهم فقد ذآر الشيخ مبارك األنباتي

الهشتكاني وهو وزن الدرهم النقرة بمعاملـة مصـر وجـوازه جـوازه ال يكـاد يتفـاوت ما بينهما والدرهم الهشتكاني  - أحدها
   . المذآور عنه ثمان جتيالت آل جتيل أربعة أفلس فيكون عنه اثنين وثالثين فلسًا

   . الدرهم السلطاني - الثاني 

ية وآل درهم من السلطانية عنه جتيالن ولهذا الدرهم السلطاني نصٌف ويسمى وآاني وهو ربع درهم من الدراهم المصر
   . يسمى جيتٌل واحد

   . الششتكاني -الثالث 

   . وهو نصف وربع درهٍم هشتكاني ويكون تقديره بالدراهم السلطانية ثالثة دراهم

دار الششتكاني ثم آل ثمانية دراهٍم الدرهم الدرازدهكاني وجوازه بنصف وربع درهٍم هشتكاني أيضًا فيكون بمق -الرابع 
   . هشتكانية تسمى تنكه

أما الذهب عندهم فبالمثقال وآل ثالثة مثاقيل تسمى تنكة ويعبر عن تنكة الذهب بالتنكة الحمراء وعن تنكة الفضة بالتنكة 
ألحمر وعن لك الفضة باللك البيضاء وآل مائة ألف تنكة من الذهب أو الفضة تسمى لكًا إال أنه يعبر عن لك بالذهب باللك ا

   . األبيض

وأما رطلهم فيسمى عندهم ستر وزنته سبعون مثقاأل فتكون زنته بالدراهم المصرية مائة درهـم ودرهميـن وثلثـي درهـم وآـل 
   . أربعيـن ستـرًا مـن واحـد وجميـع مبيعاتهم بالوزن أما الكيل فال يعرف عندهم
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آـر فـي مسالـك األبصـار أسعـار الهنـد فـي زمانـه نقـًال عن قاضي القضاة سراج الدين الجملة الخامسة في األسعار قـد ذ
إن الجارية الخدامة ال تتعدى قيمتها بمدينة دهلي ثمان تنكات واللواتي يصلحـن للخدمة والفراش خمس   : الهندي وغيره فقال

   . عشرة تنكة

ومع هذا الرخص   : إنه اشترى عبدًا مراهقًا نقاعًا ثم قال  : ـي سراج الدينوفـي غيـر دهلـي أرخـص مـن ذلـك حتـى قـال القاض
   . إن من الجواري الهنديات من تبلغ قيمتها عشرين ألف تنكة وأآثر لحسنهن ولطفهن

ن تكون الحنطة إن أوسـاط األسعار حينئٍذ أ  : ونقل عن الشيخ مبارك األنباتي وآان فيمـا قيـل قبـل الثالثيـن والسبعمائـة فقـال
آل من بدرهم ونصف هشتكاني والشعير آل من بدرهم واحٍد هشتكاني واألرز آل من بدرهم ونصف وربع هشتكاني إال 

أنواعًا معروفة من األرز فإنها أغلى من ذلك والحمص آل منين بدرهم هشتكاني ولحم البقر والمعز آل أبعة أستاٍر بدرهم 
هشتكانيـة والدجـاج آـل أربعـة أطيـاٍر بدرهـم هشتكاني والسكر آل خمسة أستاٍر بدرهم  سلطاني واألوز آل طائـٍر بدرهميـن

هشتكاني والرأس الغنم الجيدة السمينة بتنكة وهـي ثمانية دراهٍم هشتكانية والبقرة الجيدة بتنكتين وهما ستة عشر درهمًا 
   . هشتكانية وربما آانت بأقل والجاموس آذلك

ر وأنواع الطير فبأقل ثمن وأنـواع الصيـد مـن الوحـش والطيـر آثيـرٌة وأآثـر مأآلهم لحم البقر والمعز مع أما الحمام والعصفو
   . آثرة الضأن عندهم إال أنهم اعتادوا أآل ذلك

زًا بقريًا أآلـت أنـا وثالثـة نفر رفاق في بعض بالد دلي لحمًا وخب  : وقـد حكـى فـي مسالـك األبصـار عـن الخجنـدي أنـه قـال
   . وهو أربعة أفلس آما تقدم  : وخبزًا وسمنًا حتى شبعنا بجتيل

طريق البحر قد تقدم في الكالم على الطريق   : الطريق األول  : الطريق إلى مملكتي السند والهند اعلم أن لهذه المملكة عدة طرٍق
القصير وعيذاب إلى عدن من اليمن في هذا البحر من السويس والطور و  : الموصلة إلى اليمن ذآر الطريق من سواحـل مصر

ومن عـدن إلـى أن يرآـب في بحر الهند المتصل ببحر القلزم إلى سواحل السند والهند ويخرج إلى أي البالد أراد من الفرض 
   . الموصلة اليها

ة من حلب بغداد ثم من بغداد إلى طريق بحر فارس قد تقدم في الكالم على مملكة إيران ذآر الطريق الموصل -الطريـق الثاني 
   . البصرة

  : ثـم مـن البصـرة إلـى عبـادان اثنـا عشـر فرسخًا ثم إلى الخشبات فرسخان ومنها يرآب في بحر فارس  : قـال ابـن خرداذبـه
   . م إلى الهند ثم الصينمدينة آرمان ومنها يتوصل إلى السند ث  : فمن أراد طريق البر إلى السند والهند جاز هذا البحر إلى هرمز

أن من أبلة البصرة في نهر األبلة إلى جزيرة خـارك فـي نخيـل فـارس   : ومن أراد الطريق في البحر فقد ذآر ابن خرداذبه
سبعيـن فرسخـًا ومنهـا إلـى جزيرة البن ثمانين فرسخًا ثم إلى جزيرة أبرون سبعـة فراسـخ ثـم إلـى جزيـرة خيـن سبعـة 

ـم إلـى جزيـرة آيش سبعة فراسخ ثم إلى جزيرة أبرآاوان ثمانية عشر فرسخًا ثم إلى جزيرة أرموز سبعة فراسخ ثم فراسـخ ث
إلى بار سبعة أيام وهي الحـد بيـن فـارس والسنـد ثـم إلـى الديبـل ثمانيـة أيـام ثـم إلـى مصـب مهـران فـي البحر فرسخان ثم 

د أربعـة أيـام ثم إلى المند فرسخان ثم إلى آول فرسخان ثم إلى سندان ثمانية عشر من مهـران إلـى بكيـن أول أرض الهنـ
   . فرسخًا ثم إلى ملي خمسة أيام ثم إلى بلين يومان

فمن بلين إلى باس يومان ثم إلى السنجلي وآبشكان يومان ثم إلى آـودا  - فمن أخذ على الساحل   : ثم يفترق الطريق في البحر
ثالثة فراسخ ثم إلى آيلكان يومان ثم منها إلى سمندر ومن سمندر إلى أورسير اثنا عشر فرسخًا ثم إلى أبينه مصـب نهـر فريد 

   . أربعة أيام ثم إلى سرنديب يومان

   . ومن أراد جهة الصين عدل من بلين وجعل سرنديب عن يساره

   . فمن جزيرة سرنديب إلى جزيرة لنكبالوس عشرة أيام إلى خمسة عشر يومًا ثم إلى جزيرة آله ستة أيام
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   . وعن يسارها جزيرة بالوس على يومين ثم على خمسة عشر يومًا بالد تنبت العطر

   . حاجـة إلـى ذآرهـم فأضربنا عنهم الجملة السابعة أما قبل األسلـام فملكهـا جماعـٌة منهـم ملـوك الكفـر أسماؤهـم أعجميـة ال

ملوك غزنة المتقدم ذآرهم في مملكة خوارزم والقبجاق   : وأما في األسالم فأول من أخذ في فتح ما فتح من الهند بنو سبكتكين
   . وما مع ذلك

لملتـان فـي سنـة سـت ففتـح يميـن الدولـة محمـود بـن سبكتكين منه مدينة بهاطية وهي مدينة حصينة عالية السور وراء ا
وتسعيـن وثلثمائـة وسـار إلـى بيـدا ملـك الهنـد فهـرب منـه إلى مدينته المعروفة بكاليجار فحاصره فيها حتى صالحه على مال 

ثم فتح إبراهيم بن مسعود منهم   : فأخذ المال وألبسه خلعته واستعفى من شد وسطه بالمنطقة فلم يعفه من ذلك فشدها على آره
   . ًا منه في سنة إحدى وخمسين وأربعمائةحصون

   . ثم آانت دولة الغورية بغزنة أيضًا

ففتـح شهـاب الديـن أبـو المظفـر محمـد بن سام بن الحسين الغوري منه مدينة لهاور في سنة سبع وأربعيـن وخمسمائـة أتبعهـا 
بفتـح الكثيـر مـن بالدهـم وبلـغ مـن الكنايـة فـي ملوآهـم مـا لـم يبلغه أحٌد من ملوك األسالم قبله وتمكن من بالد الهند وأقطع 

أيبك مدينة دهلي التي هي قاعدة الهند وبعث أيبك المذآور عساآره فملكت من الهند أماآن ما دخلها مسلٌم مملوآه قطب الدين 
قبله حتى ثم فتح شهاب الدين محمد المذآور أيضًا بعد ذلك نهرواله في سنة سبع وتسعين وخمسمائة وتوالـت ملـوك المسلميـن 

غلقشاه في زمن الملك الناصر محمد بن قالوون صاحب الديار المصرية وفتوحاتهـم فـي الهنـد إلـى أن آـان محمـد بـن ط
   . فقـوي سلطانـه بالهنـد وآثـرت عساآـره وأخـذ فـي الفتوح حتى فتح معظم الهند

 وأول ما فتح منه مملكة تلنك وهي واسعة البالد آثيرة القرى عدة قراها  : قـال فـي مسالـك األبصار قال الشيخ مبارك األنباتي
   . تسعمائة ألف قرية وتسعمائة قرية

ثم فتح بالد جاجنكز وبها سبعون مدينة جليلة آلها على البحر دخلها من الجوهر والقماش المنوع والطيب واألفاويه ثم فتح 
   . بالد لكنوتي وهي آرسي تسعة ملوك

   . ثم فتح بالد دآير ولها أربٌع وثمانون قلعة جليالت المقدار

   . أن بها ألف ألف قرية ومائتي ألف قرية  : برهان الدين أبي بكر بن الخالل البزي ونقل عن الشيخ

   . ثـم فتح بالد دور سمند وآان بها السلطان بالك الدبو وخمسة ملوك آفار

منوع ولطائف وهو إقليم جليٌل له تسعون مدينة بنادر على البحر يجبى من دخلها الطيب واألنس والقماش ال  : ثم فتح بالد المعبر
   . األفاق

   . وذآـر أنـه حصـل لـه مـن األمـوال بسبـب الفتـوح التي فتحها ما ال يكاد السامع يصدقه

أنه حاصر ملكًا على حد بالد الدواآير فسألـه أن يكـف عنـه   : فحكى عن الشيخ برهان الدين أبي بكر بن الخالل المقدم ذآره
إنـه آـان قبلـي   : يختار ليحمله له ماأل فسأله عن قدر ما عنـده مـن المـال فأجابـه فقـال علـى أن يرسـل إليـه من الدواب ما

جمـع آل واحد منهم سبعين ألف صهريج متسعًة من المال فأجابه إلى ذلك وختم على تلك الصهاريج باسمه   : سبعـة ملـوك
   . عل له نائبًا بتلك المملكةوترآها بحالها وأقر الملك باسم ذلك الملك وأمر بإقامته عنده وج

وحكى عن علي بن منصور العقيلي من عرب البحرين أنه تواتر عندهم من األخبار أن هذا السلطان فتح مدينة بها بحيرة ماء 
وفي وسطها بيت بر معظم عندهم يقصدونه بالنذر وآلما أتي له بنذر رمي في تلك البحيرة فصرف الماء عنها وأخذ ما آان 

لذهب فكان وسـق مائتـي فيـل واألٍف من البقر إلى غير ذلك مما يكاد العقل أن ينكره ولذلك حصل عنده من األموال بها من ا
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  : ماأل يأخذه الحصر واتسعت أموال عسكره حتى جاوزت الوصف حتى حكى الشيخ تـاج الديـن بـن أبـي المجاهـد السمرقنـدي
مسكه وأخذ ماله فكان جملة ما وجد له من الذهب ألف مثقال وسبعًة وثالثين أنـه غضـب علـى بعـض خاناته لشربه الخمر فأ

   . ألف مثقال ومقدار ذلك ثالثة وأربعون قنطار وسبعون قنطارًا ومع ذلك يعطي العطاء الجزيل ويصل باألموال الجمة

أن   : ن وحكـى الشريـف السمرقنـديأن شخصًا قد له آتبًا فحثى له حثيًة من جوهٍر آان بي  : فقد حكى ابن الحكيم الطياري
   . شخصًا قدم له اثنتين وعشرين حبًة من البطيخ األصفر حملها إليه من بخارى فأمر له بثالثة األف مثقاًل من الذهب

الثة وحكـى الشيـخ أبـو بكـر بـن أبـي الحسـن الملتانـي أنـه استفـاض عنـه أنـه التـزم أنـه ال ينطـق في إطالقاته بأقل من ث
   . األف مثقال إلى غير ذلك من العطاء الذي يخرق العقول

أنه مع آثرة البذل وسعة العطاء في هباته وما ينفقه في جيوشه وعساآره ال   : وحكـى عـن قاضـي القضـاة سراج الدين الهندي
   . ينفق نصف دخل بالده

   . لطـان اسمـه فيروزشـاه وبقـي فـي الملـك نحو أربعين سنةثـم بعـد محمـد شـاه ولـي هـذه المملكـة مـن أقاربـه س  : قلـت

   . ثم تنقلت المملكة في بيوتهم إلى أن آان من تمرلنك ما آان من فتح دلي ونهبها

   . ثم آل األمر بعده إلى سلطان من بيت الملك اسمه محمود خان وهو القائم بها إلى اآلن

   . اسمه اليوم السلطان غياث الدينوقد صارت الدواآير منها لسلطان بمفرده و

الجملة الثامنة في عساآر هذه المملكة وأرباب وظائفها على ما ذآره في مسالك األبصار عن دولة السلطان محمد بن طغلقشاه 
يجري منهم من هو بحضرته ومنهم من هـو فـي سائـر البلـاد   : المقدم أما عساآره فقد ذآر أنها تشتمل على تسعمائة ألف فارس

   . عليهم آلهم ديوانه وأن عسكره مجتمع من الترك والخطا والفرس والهنود وغيرهم من األجناس

وآلهم بالخيل المسمومة والسالح الفائق والتجمل الظاهر وأن أعلى عسكره الخانات ثم الملوك ثم األمراء ثم األصفهسالرية ثم 
   . الجند

للخـان عشرة األف فارس وللملك ألف   : أن لكل واحٍد منهم من األتباع ما يناسبهوذآر أن في خدمته ثمانين خانًا أو أآثر و
   . فارس ولألمير مائة فارس ولالصفهسالرية دون ذلك

وأن األصفهسالرية ال يؤهل أحٌد منهم للقرب من السلطان وإنما يكون منهم الوالة ومـن يجـري مجراهـم وأن لـه عشـرة الـأف 
ـرة الـأف خـادم خصـي وألـف خزنـدار وألـف بشمقدار وله مائتا ألف عبٍد رآابية تلبس السالح وتمشي مملـوٍك أتـراك وعش

في رآابه وتقاتل رجالًة بين يديه وأن جميع الجند تختص بالسلطان ويجري عليهم ديوانه حتى مـن فـي خدمـة الخانـات 
   . دمته آما في مصر والشاموالملـوك واألمراء ال يجري عليهم إقطاًع من جهة من هم في خ

وأما أرباب الوظائف من أرباب السيوف فله نائٌب آبير يسمى بلغتهم امريت وأربعة نواٍب دونه يسمى آل واحٍد منهم شق وله 
   . الحجاب ومن يجري مجراهم من سائر أرباب الوظائف

   . وأما من أرباب األقالم

   . فله وزيٌر عظيم وله أربعة آتاب سر يسمى آل واحٍد منهم بلغتهم دبيران ولكل منهم تقدير ثلثمائة آاتب

   . وأما القضاة فله قاضي قضاٍة عظيم الشأن وله محتسب وشيخ شيوخ وله ألف طبيب ومائتا طبيب
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ثالثة األف سواق لتحصيل الصيد وخمسملئة وأما غير هؤالء فله ألف بازدار تحمل الطيور الجوارح للصيد راآبًة الخيل و
نديم والفان ومائتان من المالهي غير مماليكه المالهي وهي ألف مملوك برسم تعليم الغناء خاصـًة وألـف شاعـر بالعربيـة 

   . اطنوالفارسيـة والهنديـة مـن ذوي الـذوق اللطيف يجري على جميع أولئك ديوانه مع طهارة الذيل والعفة في الظاهر والب

أن لبس السلطان والخانات   : الجملة التاسعة في زي أهل هذه المملكة أما أرباب السيوف فنقل عن الشيخ مبارك األنباتي
والملوك وسائر أرباب السيوف نتريات وتكالوات وأقبية إسالمية مخصرة األوساط خوارزمية وعمائم صغار ال تتعدى 

   . لبسهم من البياض والجوخالعمامة منها خمسة أذرٍع أو ستًة وأن 

وحكـي عـن الشريـف نصـر الديـن محمـد الحسيني األدمي أن غالب لبسهم نتريٌة مزرآشٌة بالذهب ومنهم من يلبس مطرز 
الكمين بزرآٍش ومنهم من يعمل الطراز بين آتفيه مثل المغل وأقباعهـم مربعـة األنبسـاط مرصعة بالجواهر وغالب ترصيعهم 

ماس ويضفرون شعورهـم ذوائب آما آان يفعل بمصر والشام في أول الدولة الترآية إال أنهم يجعلون في الذوائب بالياقوت وال
شراريب من حرير ويشدون في أوساطهم المناطـق مـن الذهـب والفضـة ويلبسـون األخفـاف والمهاميز وال يشدون السيوف 

   . في أوساطهم إال في السفر خاصة

وربما أرخى بعضهم العذبة الصغيرة من قدامه آما   : تاب فزيهم مثل زي الجند إال أنهم ال يشدون المناطقوأما الوزراء والك
   . تفعل الصوفية

   . وأما القضاة والعلماء فلبسهم فرجيات شبيهاٌت بالحندات ودراريع

ن الـروس واألسكندريـة إال مـن وحكي عن قاضي القضاة سراج الدين الهندي أنه ال يلبس عندهم ثياب الكتان المجلوبة م
ألبسـه لـه السلطـان وإنمـا لباسهـم مـن القطـن الرفيـع الـذي يفوق البغدادي حسنًا وأنه ال يرآب بالسروج الملبسة والمحالة 

   . بالذهب إال من أنعم عليه بها السلطان

عـن الشيـخ مبـارك األنباتـي أنـه ال يكـون للخانـات  الجملة العاشرة في أرزاق أهل دولة السلطان بهذه المملكة أما الجند فنقل
   . والملـوك واألمـراء وذآر أن إقطاع النائب الكبير المسمى بأمريت يكون إقليمًا عظيمًا آالعراق

ولكل خان لكان آل لك مائة ألف تنكة آل تنكة ثمانية دراهم ولكل ملك من ستين ألف تنكـة إلـى خمسيـن ألـف تنكـة ولكـل 
أميـر مـن أربعيـن ألـف تنكـة إلـى ثالثين ألف تنكة ولالصفهسالرية من عشرين ألف تنكٍة إلى ما حولها ولكل جندي من 

عشرة األف تنكة إلى ألف تنكة ولكل مملوٍك من المماليك السلطانية من خمسة األف تنكة إلى ألف تنكة مع الطعام والكسـوة 
ن ولكـل عبـٍد مـن العبيـد السلطانية في آل شهر عشر تنكـات بيضـاء ومنـان مـن وعليـق الخيـل لجميعهـم علـى السلطـا

   . الحنطـة والـأرز وفي آل يوم ثالثة أستاٍر من اللحم وفي آل سنة أربع آساٍو

ة من المدن وأما أرباب األقالم فإن الوزير يكون له اقليم عظيم نحو العراق إقطاعًا له ولكل واحد من آتاب السر األربعة مدين
   . النبادر العظيمة الدخل وألآابر آتابهم قرى وضياٌع

   . ومنهم من يكون له خمسون قريًة

   . ولكل من الكتاب الصغار عشرة الـأف تنكـة

ولقاضـي القضـاة المعبـر عنـه بصـدر جهـان عشـر قـرًى يكون متحصلها نحو ستين ألف تنكة ولشيخ الشيوخ مثله وللمحتسب 
   . كون متحصلها نحو ثمانية األف تنكةقريٌة ي

وأما غير هؤالء من سائر أرباب الوظائف فذآر أنه يكون لبعض الندماء قريتان ولبعضهم قريٌة ولكل واحٍد منهم من أربعين 
   . تنكة إلى ثالثين ألف تنكة إلى عشرين ألف تنكة على مقادير مراتبهم مع الكساوى والخلع واألفتقادات وليقس على ذلك
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  : الجملة الحادية عشرة في ترتيب أحوال هذه المملكة وتختلف الحال في ذلك باختالف أحوال السلطان أمـا الخدمـة فخدمتان
ويأآل منه عشرون ألف نفر من الخانات والملوك   : إحداهما الخدمة اليومية فإنه في آل يوم يمد الخوان في قصر السلطان

الجند ويمد للسلطـان خـواٌن خـاص ويحضـره معـه من الفقهاء مائتا فقيه في الغداء والعشاء واألمراء واألصفهسالرية وأعيان 
   . ليأآلوا معه ويبحثوا بين يديه

: وحكـي عـن الشيـخ أبـي بكـر بـن الخلـال ألفان وخمسمائة رأس   : فقال -أنه سأل طباخ هذا السلطان عن ذبيحته في آل يوم   
   . الغنم غير الخيل المسمنة وأنواع الطيرمن البقر وألفا رأس من 

الجمعية فحكي عن الشيخ محمد الخجنددي أن لهذا السلطان يوم الثالثاء جلوسًا عامـًا فـي ساحـة عظيمة متسعٍة إلى  -والثانية 
غايٍة يضرب له فيها حير آبيٌر سلطاني يجلس في صدره على تخت عاٍل مصفح بالذهب وتقف أرباب الدولة حوله يمينًا 

بين يديه على منازلهم وال يجلس إال الخانات وصدر جهان وهو قاضي  وشماأل وخلفه السالح دارية وأرباب الوظائف قياٌم
إن من آان له شكوى أو   : القضاة والدبيران وهو آاتب السر الذي يكون له النوبة ويقف الحجاب أمامه وينادى منـاداة عامة

   . السلطان فيه أمرهحاجة فليحضر فيحضر من له شكوى أو حاجًة فيقف بين يديه فال يمنع حتى ينهى حاله ويأمر 

ومن عادته أن ال يدخل عليه أحٌد ومعه سالح البتة حتى وال سكين صغيرٌة ويكون جلوسه داخـل سبعـة أبواب ينزل الداخلون 
   . عليه على الباب األول وربما أذن لبعضهم بالرآوب إلى الباب السادس

ات أو الملوك أو أآابر األمراء نفخ في البوق إعالمًا للسلطان أنه وعلى الباب األول منها رجٌل معه بوق فإذا جاء أحٌد من الخان
   . ليكون دائمًا على يقظة من أمره  : قد جاءه رجل آبير

وال يزال ينفخ في البوق حتى يقارب الداخل الباب السابع فيجلس آل من دخل عند ذلك البـاب حتـى يجتمـع الكـل فـإذا تكاملـوا 
ذا دخلوا جلس من له أهلية الجلوس ووقف الباقون وجلس القضاة والوزير وآاتب السر في مكان ال يقع أذن لهـم فـي الدخول فإ

   . فيه نظر السلطان عليهم ومد الخوان

ثم يقدم الحجاب قصص أرباب المظالم وغيرهم وآل قوم حاجٌب يأخذ قصصهم ثم يرفعون جميع القصص إلى حاجب مقدٍم 
   . ن ويسمع ما يأمر فيهاعلى الكل فيعرضها على السلطا

   . فإذا قام السلطان جلس ذلك الحاجب إلىكاتب السر فأدى إليه الرسائل في ذلك فينفذها

ثم يقوم السلطان من مجلسه ذلك ويدخل إلى مجلس خاص ويدخل عليه العلمـاء فيجالسهـم ويحادثهم ويأآل معهم ثم ينصرفون 
   . ويدخل السلطان إلى دوره

   . ي الرآـوب فإنه آان في قصوره يرآب وعلى رأسه الجتر والسالح دارية وراءه محموًال بأيديهم السالحأمـا حالـه فـ

وحوله قريب اثني عشر ألف مملوٍك جميعهم ليس فيهم راآٌب إال حامل الجتر والسالح دارية والجمدارية حملة القماش إذا آان 
   . في غير قصوره

   . وعلى رأسه أعالم سوٌد في أوساطها تنيٌن عظيم من الذهب وال يحمل أحٌد أعالمًا سودًا إال له خاصة

   . وفـي ميسرتـه أعلـاٌم حمـٌر فيهـا تنينـان ذهـب أيضـًا

   . وطبولـه الـذي يدق بها في األقامة والسفر على مثل اإلسكندر

   . سات الكبار وعشرون بوقًا وعشرة صنوجوهو مائتا حمل نقارات وأربعون حمًال من الكو



 

147 
 

ولدسته من   : ويحمـل علـى رأسـه الجتـر إن آـان فـي غير الحرب فإن آان في الحرب قال  : قـال الشيـخ مبـارك األنباتـي
   . الفخامة والعظمة والقوانين الشاهنشاهية ما ال يكون مثله إال اإلسكندر ذي القرنين أو لملك شاه بن ألب أرسالن

ثـم إن آـان فـي الصيـد فإنـه يخـرج فـي خـف مـن اللبـاس فـي نحـو مائـة ألـف فـارس ومائتي قيل ويحمل معه أربعة قصور 
على ثمانمائة جمل آل قصر على مائتي جمٍل ملبسٍة جميعها بستور الحرير المذهبة وآل قصر طبقتان غير الخيم 

   . والخرآاوات

مكان للتنزه وما في معناه فيكون معه نحو ثالثين ألف فارس وألف جنيب مسرجة ملجمة ما بين  فإن آان ينتقل من مكان إلى
   . ملبس بالذهب ومطوق وفيها المرصع بالجواهر واليواقيت

وإن آان في الحرب فإنه يرآب وعلى رأسه سبعة جتورة وترتيبه في الحرب على ما ذآره قاضي القضاة سراج الدين 
السلطان في القلب وحوله األئمة والعلماء والرماة قدامه وخلفه وتمتـد الميمنـة والميسـرة موصولـًة بالجناحيـن أن يقف   : الهندي

وأمامـه الفيلـة الملبسـة البرآصطوانـات الحديد وعليها األبراج المسترة فيها المقاتلة وفي تلك األبراج منافذ لرمي النشاب 
ـد المشـاة فـي خـفٍّ مـن اللبـاس بالستـور والسلـاح فيسحبون حبال الفيلة والخيل في الميمنة وقوارير النفط وأمـام الفيلـة العبي

   . والميسرة تضم أطراف الجيش من حول الفيلة ومن ورائها حتى ال يجد هارٌب له مفرًا

نهـم في السفر والحضر إال أما غير السلطان من عساآره فقد جرت عادتهم أن الخانات والملـوك واألمـراء ال يرآـب أحـٌد م
باألعالم وأآثر ما يحمل الخان معه سبعة أعالٍم وأقل ما يحمل األمير ثالثـٌة وأآثـر مـا يجـر الخـان فـي الحضر عشر جنائب 

   . وأآثر ما يجر األمير في الحضر جنيبان وفي السفر يتعاطى آل أحد منهم قدر طاقته

فأحوال   : أن ذلـك يختلـف باختالف األحوال  : قاضـي القضـاة سـراج الديـن الهنـدي وأما اتصـال األخبـار بالسلطـان فذآـر
الرعية له ناس يخالطون الرعية ويطلعون على أخبارهم فمن اطلع منهم على شيٍء أنهاه إلى من فوقه وينهيه اآلخر إلى من 

   . فوقه حتى يتصل بالسلطان

ها من السرعة ما ليس في غيرها من الممالك وذلك أن بين أمهات األقاليم وبين قصر وأحوال البالد النائية التصال األخبار من
السلطان أماآن متقاربًة مشبهة بمراآز البريد بمصر والشأم إال أن هذه األماآن قريبة المدى بعضها من بعض بين آل مكانين 

وقـوة ويحمـل الكتب بينه وبين من يليه ويعدو بأشد  نحو أربع غلوات سهم أو دونها في آل مكـان عشـرة سعـاٍة ممـن لـه خفـٌة
   . ما يمكنه إلى أن يوصله إلى اآلخر ليعدو به آذلك إلى مقصده فيصل الكتاب من المكان البعيد في أقرب وقـٍت

   . وفـي آـل مكـاٍن مـن هـذه األمكنـة مسجـٌد وسـوٌق وبرآـة مـاء

عدتـا المملكـة طبـوٌل مرتبة في أمكنة خاصة حيثما آان في مدينة وفتح باب األخرى أو وبيـن دّلـي وقبـة األسالم اللتين همـا قا
   . أغلق يدق الطبل فإذا سمعه ما يجاوره دق فيعلم خبر فتح المدينة وفتح باب األخرى وغلقه

  ر المصريةالفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة الثانية في الممالك والبلدان الغربية عن مملكة الديا

وفيه ست ممالك المملكة األولى مملكة تونس وما أضيف إليه وفيه اثنتان   . وما سامت ذلك و واأله من الجهة الشمالية
وعشرون جملة الجملة األولى في بيان موقعها من األقاليم السبعة وحدودها أما موقعها من األقاليم السبعة فإن أآثرها واقع في 

   . أواخر الثانياإلقليم الثالث وبعضها واقٌع في 

حدها من الشرق العقبة الفاصلة بينها وبين الديار المصرية ومن الشمال البحر   : وأما حدودها فعلى ما أشار إليه في التعريف
وحدهـا من الجنوب الصحراء   : الرومي ومن الغرب جزائر بني مزغنان األتي ذآرها ومـن قـال فـي مسالـك األبصـار

   . بالد جباوة المسكونة بأمـٍم مـن السـودانالفاصلة بينها وبين 

   . وحدهـا مـن الشـرق آخـر حـدود أطرابلس وهي داخلة في التحديد
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   . وهو الرومي  : وحدها مـن الشمال البحر الشامي

   . وحدها من الغرب آخر حدود بدليس المجاورة لجزائر بني مزغنان آخر عمالة صاحب بر العدوة

ويـم البلدان في الكالم على بونة عن ابن سعيد أن آخر سلطنة بجاية من الشرق مدينـة بونة األتي ذآرها وأنها وقـد نقـل فـي تق
   . أول سلطنة أفريقية من الغرب

   . وطولها خمس وثالثون يومًا وعرضها عشرون يومًا  : قال في مسالك األبصار

  : ن األعمال وما انطوى عليه آل عمل وهذه المملكة تشتمل على عملينالجملة الثانية في بيان ما اشتملت عليه هذه المملكة م
العمل األول أفريقية قال في تقويم البلدان بفتح الهمزة وسكون الفاء وآسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة تحت وآسر القاف 

   . ومثناة تحـت بعدها هاء في اآلخر

   . وقد اختلف في سبب تسميتها أفريقية

   . قيل إن أفريقس أحد تبابعة اليمن افتتحهـا واستولـى عليهـا فسميـت بذلـكف

   . وقيـل إنمـا سميـت بفـارق بـن بيصـر بـن حـام بـن نوح عليه السالم

م وآانـت قاعدتهـا القديمة سبيطلة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة من تحتها وفتح الطاء المهملة والال
   . وفي آخرها هاء

   . وهي مدينٌة أزلية في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعـة حيـث الطـول ثالثـون درجـة والعـرض ثالثـون درجـة وثالثون دقيقة

   . وبها آثار عظيمة تدل على عظم أمرها

وآانت قبل األسالم مدينة أفريسيس ملك الروم األفارقة فتحها المسلمون في صدر األسالم وقتلوا ملكها   : قال األدريسي
   . المذآور

   . ثم صارت قاعدتها في أول األسالم القيروان

   . بفتح القاف وسكون المثناة تحت وفتح الراء المهملة و واو وألٍف وفي آخرها نون

ي اإلقليم الثالث أيضًا حيث الطول ثماٌن وعشـرون درجة وإحدى وثالثون دقيقة بنيت في صدر األسالم بعد فتح وهي مدينٌة ف
من ماء المطر وليـس لهـا   : أفريقية في جنوبي جبل شماليها وهي في صحراء وشرب أهلها من ماء األبار وقال في العزيزي

   . مـاٌء مالـٌح يستعملـه الناس فيما يحتاجونهمـاٌء جـاٍر ولهـا واٍد فـي قبلـة المدينـة بـه 

   . وهـي أجـل مـدن الغـرب يعنـي في القديم  : قال في العزيـزي

   . وآان عليها سور عظيم هدمه زيادة اهللا بن األغلب

   . وبينها وبين سبيطلة سبعون ميًال  : قال األدريسي

   . الهاء وآسر الدال المهملة نسبة إلى المهـدي ثم صارت قاعدتها بعد ذلك المهدية بفتح الميم وسكون
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وهـي مدينـٌة بناهـا عبيـد اللـه المهـدي جـد الخلفـاء الفاطميين بمصر في سنة ثالث وثلثمائة وموقعها في اإلقليم الثالث أيضًا 
   . مـا ذآره ابن سعيدمن األقاليم السبعة حيث الطول ثالثون درجة وأربعون دقيقة والعـرض اثنتـان وثالثـون درجـة في

   . وهي على طرٍف داخٍل في البحر آهيئة آفٍّ متصٍل بزند والبحر محيٌط بها غير مدخلها وهو مكاٌن ضيٌق آما في سبتة

   . ولها سوٌر حصيـن شاهـٌق فـي الهواء مبني بالحجر األبيض بأبراٍج عظام

   . وبها القصور الحسنة المطلة على البحر

هـا بعـد ذلـك تونـس بضـم المثنـاة من فوق وسكون الواو وضم النون وفي آخرها سيٌن مهملة وهي قاعدة ثـم صـارت قاعدت
   . هذه المملكة اآلن ومستقر سلطانها

حيث الطول اثنتان وثالثون درجة وثالثون دقيقة والعرض   : وهي مدينٌة قديمة البناء واقعٌة في اإلقليم الثالث قال ابن سعيد
   . ثـون درجـة وإحدى وثالثون دقيقةثلـاٌث وثال

   . ودور هـذه البحيرة نحو أربعة وعشرين ميًال  : وهي على بحيرٍة مالحٍة خارجٍة من البحر الرومي قـال البكـري

   . وهي مدينٌة جليلة لها مياٌه ضعيفٌة جاريٌة يزرع عليها وفيها الخصب وآثرة الغالت  : قال في العزيزي

ألرض في سفح جبٍل يعرف بأم عمرو يستدير بها خندٌق وسور حصين ولها ثالثة أرباٍض آبيرة من جهاتها وهي في وطاءٍة ا
وأرضها سبخة وجميع بنائها بالحجر واألجّر وأبنيتها مسقفة باألخشاب ودور أآابرها مفروشٌة بالرخام وذم في الروض 

   . امظاهرها رخـام وباطنها سخ  : المعطار بيوتها فقال هي آما يقال

وشرب أهلها من األبار وبيوتها صهاريج يجمع فيها ماء المطر لغسل القماش ونحوه وبها الحّمامات واألسواق الجليلة وبها 
وهي الشماعية والفرضية ومدرسة الهواء وبها البساتين البعيدة والقريبة منها والبساتين محيطة ببحيرتها المقدم   : ثالث مدارس

   . ذآرها من جنوبيها

ومذ خال األندلس من أهله وأووا إلى جناح ملوآها مصروا إقليمها ونوعوا بعا الغراس فكثرت   : قال في مسالك األبصار
   . مستنزهاتها وامتد بسيط بساتينها

دادي وهو ثياب رفاع من القطن والكتان معًا ومن الكتان وحده وهو أمتع من النصافي البغ  : وبها يعمل القماش األفريقي  : قال
   . وأحسن ومنه جٌل آساوى أهل المغرب

وللسلطان بها قلعٌة جليلٌة يسكنها يعبرون عنها بالقصبة آما هو مصطلح المغاربة في تسمية القلعة بالقصبة وللسلطان بها 
ه وبيـن البلـد نحـو أحدهما مالصق أرباض البلـد بـرأس الطابيـة والثانـي بعيـٌد مـن البساتيـن يسمـى بأبـي فهـر بينـ  : بستانان

ثالثـة أميـال والمـاء منساٌق إليهما من ساقية بجبـل يعـرف بجبـل زغـوان بفتـح الـزاي وسكـون الغين المعجمتين ونوٍن في 
   . اآلخر على مسيرة يومين من تونس

   . وأما ما اشتملت عليه من المدن سوى القواعد المتقدمة الذآر

   . ين المهملة وسكون الواو وفتح السين الثانية ثم هاءفمن مشارق تونس سوسة بضم الس

وهي مدينة على ساحل البحر واقعٌة في اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة حيث الطول أربع وثالثون درجًة وعشر دقائق 
   . والعرض اثنتان وثالثون درجة وأربعون دقيقة

   . وهي في جنوبي تونس وشرقيها في طرٍف داخل في البحر



 

150 
 

   . وهي مدينة أزلية بها سوٌق وفنادٌق وحمامات  : قال في العزيزي

وهي عامرٌة بالنـاس آثيـرة المتاجـر والمسافـرون إليهـا قاصـدون وعنهـا صـادرون وعليهـا سـوٌر من حجٍر   : قال األدريسي
   . حصيٌن

   . أن عليها سورًا من لبن وأنها قليلة العمارة الستيالء العرب عليها  : وذآر في مسالك األبصار

   . ومنها صفاقس بفتح الصاد المهملة ثم فاء والف وقاٍف مضمومة وفي أخرها سين مهملة

ن سعيد حيث الطول خمٌس وثالثون وهـي مدينـة علـى ساحـل البحـر فـي شرقـي المهديـة واقعـٌة فـي اإلقليـم الثالـث قال اب
   . درجًة وثالثون دقيقة والعرض إحدى وثالثون درجًة وخمسون دقيقة

وهي مدينٌة صغيرٌة في مستو من األرض وجنوبيها جبل يسمى جبل السبع بفتح السين المهملة والباء   : قال في تقويم البلدان
   . الموحدة وعيٍن مهملة في اآلخر

وشرب أهلها من األبار ولها بساتين قليلة ومن بحرها يستخرج الصوف المعروف عند العامة يصوف  يستدير عليها سوٌر
   . السمك المتخذ منه الثياب النفسية

أنـا رأيتـه آيـف يخـرج يغـوص الغواصـون في البحر فيخرجون آمائم شبيهًة بالبصل بأعناق في أعالها   : قـال ابـن سعيـد
فتنفتح تلك الكمائم عن وبر فيمشط ويؤخذ صوفه فيغزل ويعمل منه طعمة لقيام من الحرير وتنسج زويرة فتنشر في الشمس 

   . منه الثياب

   . ومنها قابٌس بفتح القاف وألف ثم باء موحدة وفي آخرها سين مهملة

الثون درجة على ثالثة وهي مدينة في اإلقليم الثالث حيث الطول اثنتان وثالثون درجة وأربعون دقيقـة والعـرض اثنتان وث
   . أميال من البحر

   . وعليها سور وخندق  : قـال فـي العزيـزي

وقد   : وهي في أفريقية آدمشق في الشـام ينـزل إليهـا نهران من الجبل في جنوبيها يخترقان غوطتها قال  : قال في تقويم البلدان
طاء وفتح الراء المهملتين وألٍف وباء موحدة بعدها الم خصت من بالد أفريقية ومنها أطرابلس بفتح الهمزة وسكون ال

   . مضمومتان وسيٍن مهملة في اآلخر

وهـي مدينـة شرقـٌي تونـس علـى البحـر واقعـٌة فـي اإلقليم الثالث قال ابن سعيد حيث الطول ثماٌن وثالثون درجة والعرض 
   . اثنتان وثالثون درجة وعشرون دقيقة

وهي آخر المدن التي شرقي القيروان وإذا فارقها المسافر مشرقًا ال يجد مدينًة فيها حمام حتى يصل   : دانقـال فـي تقويـم البل
   . اإلسكندرية

   . وبناؤهـا بالصخـر وهـي واسعـة الكـورة وبهـا الخصـب الكثيـر وليـس بهـا مـاٌء جـاٍر بـل بها جباب عليها سواق

   . آبوبها مرسى للمرا  : قال في العزيزي

ومنها قصر أحمد وضبطه معروف وموقعه في أول اإلقليم الرابع حيث الطول إحدى وأربعون درجة واثنتان وعشرون دقيقة 
   . والعرض ثالث وثالثون دلرجة وسبٌع وثالثون دقيقة
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   . وهو حد أفريقية من الشرق وحد برقًة من الغرب  : قال ابن سعيد

ثني عشر ميًال وهي بالد زيتون ونخيٍل وأهلها يجلبون لإلسكندرية ومنها يرآب وهو قرية صغيرة وحوله قصور نحو ا
   . المسافر البرية إلى الشرق

   . ومـن مغـارب تونس على مسيرة يومين باجة قال في المشترك بفتح الباء الموحدة وألف وتخفيف الجيم ثم هاء

الطـول تسـع وعشـرون درجة وخمٌس وزأربعون دقيقة والعرض إحدى وهـي مدينـٌة باألقليـم الثالـث قـال فـي األطـوال حيـث 
   . وثالثون درجة

   . وهي مدينة آبيرة ولها بساتين قليلة وعيون ماء عليها سور حصين

   . مبنية في مستٍو من األرض على نحو يوم من البحر ويقابلها على البحر مرسى الخرز

حدة وفتح الزاي المعجمة والراء المهملة وفي آخرها تـاء مثنـاة مـن فـوق وقيـل ومنها بنزرت بفتح النون وسكون الباء المو
هي بتقديم الموحدة على النون وهي مرسى تونس وموقعها في اإلقليم الثالـث قـال ابـن سعيد حيث الطول ثالثون درجة 

   . وخمسون دقيقة والعرض ثالث وثالثون درجًة وثالثون دقيقًة

   . ر يجري في شرقيها وعليه مستنزهاتهاوهي مدينٌة على نه

ولها بحيرٌة حلوٌة في جنوبيها بحيرة مالحٌة في شرقيها تصب آل واحدٍة منهما في األخرى ستة أشهر فال   : قال في تقويم البلدان
   . الحلوة تفسد بالمالحة وال المالحة تعذب بالحلوة

لسيول أيام الشتاء وتقل عنها السيول في أيام ومنها بونة قال في اللباب بضم أما زيادة الحلوة فبكثرة ا  : قال الشيخ عبد الواحد
   . الباء الموحدة وسكون الواو ثم نون وهاء

وهـي المسمـاة الـآن بلد العناب وهي مدينٌة على ساحل البحر في أول اإلقليم الرابع قال ابن سعيد   : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . درجة والعرض ثالٌث وثالثون درجة وخمسون دقيقة حيث الطول ثماٌن وعشرون

وهي مدينة جليلٌة عامرة خصبة الزرع آثيرة الفواآه رخية بظاهرها معادٌن الحديد ويزرع بها الكتان   : قال في العزيزي
   . الكثير

   . وحدث بها عن قريب مغاص مرجاٍن ولكن ليس آمرجان مرسى الخرز  : قال

   . ومن قبلي تونس للجنوب بالد الجريد

   . ومنهـا تـورز

بضم المثناة من فوق وسكون الواو وفتح الزاي المعجمة وراء مهملة في   : قتـال فـي تقويـم البلـدان عـن الشيـخ عبـد الواحـد
   . اآلخر

ـق والعرض تسٌع وعشرون درجة وثمان وموقهعا في اإلقليم الثالث قال ابن سعيد حيث الطول سٌت وثالثون درجة وسبع دقائ
   . دقائق

وهـي قاعـدة بلـاد الجريـد وبهـا بساتيـن ومحمضـات ونخيـٌل وزيتـوٌن ولهـا نهـر يسقـي بساتينهـا والمطر بها قليل ويزرع بها 
   . الكتان والحناء
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   . وبذلـك وبقلـة المطـر تشبـه مصـر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

في الروض المعطار بأن أهلها يبيعون ما يتحصل في مراحيضهم من رجيع الناس يفحلون به بقولهم وبساتينهـم وقـد عابها 
ولكنهـم ال يرغبـون فيـه إال إذا آـان جافـًا فيحملهـم ذلـك علـى عدم األستنجاء في مراحيضهم ويخرج أحدهم مـن بيتـه حتـى 

دهم المراحيض على قارعة الطريق للواردين عليها ليأخذ ما يتحصل من ذلك يأتـي القناة فيستنجي من مائها وربما اتخذ أح
   . فيبيعه

   . ومنها قفصة بفتح القاف وسكون الفاء ثم صاٍد مهملة وهاء في اآلخر

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الثالث قال في األطوال حيث الطول إحدى وثالثون درجًة والعرض ثالثون درجة وخمسون دقيقة

   . وهي قاعدة مشهورٌة من بالد الجريد بها النخيل والفستق  : ابن سعيد قال

   . وال يكون الفستق ببالد المغرب إال في قفصة  : قال

وبها من الفواآه والمشمومات أنواع آثيـرة ومنها يجلب دهن البنفسج وخل العنصل وإليها ينسب جلد األروى المتخذ منه 
   . النعال الشديدة الليونة

ومنهـا المسيلـة قـال فـي تقويم البلدان عن الشيخ عبد الواحد بكسر الميم والسين المهملة وسكون المثناة من تحت وفي آخرها 
الم ألف والجاري على األلسنة فتح الميم وهاء في اآلخر وهي مدينٌة من بالد الجريد موقعها في اإلقليم الثالث قال ابن سسعيد 

   . درجـة وأربعـون دقيقـة والعـرض تسٌع وعشرون درجًة وخمس وأربعون دقيقًةحيث الطول ثالٌث وعشرون 

   . وهـي مدينة محدثة بناها القائم الفاطمي سنة خمس عشرة وثالثمائة  : قال في العزيزي

   . ولها نهر يمر بغربيها ويغوص في رمال الصحارى  : قال ابن سعيد

   . لبـاء الموحـدة وقيـل بفتحهـا وسكون السين المهملة وآاٍف وراء مهملـة بعدها هاءومنهـا بسكـرة قـال فـي اللبـاب بكسـر ا

وهي مدينٌة من بالد الجريد في أواخر اإلقليم الثاني قال ابن سعيد حيث الطول أربٌع وعشرون درجًة وخمٌس وعشرون دقيقة 
   . والعرض سبٌع وعشرون درجًة وثالثون دقيقًة

قاعدة بالد الـزاب ولهـا بلـاٌد ذات نخيـٍل وفواآـه وزروع آثيـرة ومنها يجلب الثمر الطيب إلى تونس وهي   : قال ابن سعيد
   . وبجاية

بضـم الطـاء وتشديـد الـراء المهملتيـن وفـي آخرهـا ألـف ونقـل عـن   : ومنهـا طـرا قـال فـي تقويـم البلـدان عـن عبـد الواحـد
حيث الطول سبٌع وثالثون درجًة   : ي مدينٌة من بالد الجريد في اإلقليم الثالث قال ابن سعيدبعضعهـم إبـدال األلـف هاء وه

وبها يعمل الزجاج الصافي وتفاصيل الصوف ومنها   : وعشرون دقيقة والعرض تسٌع وعشرون درجة قال في تقويم البلدان
   . يجلب إلى اإلسكندرية

   . متيـن وألـف وميـم مكسورة وسيٍن مهملةومنهـا غذامـس بفتـح الغيـن والـذال المعج

وهي مدينٌة جليلٌة   : وهي مدينٌة في الصحـراء جنوبـي بلـاد الجريـد علـى طريـق السـودان المعروفيـن بالكانم قال في العزيزي
معلومة وعليه  عامرة وفي وسطها عيٌن أزلية عليها أثر بنيان رومي عجيب يفيض الماء منها ويقتسمه أهل المدينة بأقساٍط

   . يزرعون

   . وبها الجلود المفضلة وليس لهم رئيس سوى مشايخهم  : وأهلها قوٌم من البربر مسلمون قال في تقويم البلدان
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وهو قصٌر ال يعرف على وجه األرض أحصن منه علـى رأس جبـٍل منقطـع عـن   : ومنهـا قلعة سنان قال في مسالك األبصار
ـة العلو بحيث يقصر سهم العقار عن الوصول إليه مـن سلـٍم نقـر فـي الحجـر طولـه مائـة وتسعـون سائـر الجبـال فـي غاي

   . درجـة وبـه مصانع يجتمع فيها ماء المطر وبأسفله عين ماٍء علها أشجار آثيرة الفواآه

مثناة تحت وهاٍء في اآلخر مدينٌة من مدن  العمل الثاني بالد بجاية وبجايـة بكسـر البـاء الموحـدة وفتـح الجيـم وألـٍف ثم ياٍء
حيث الطول اثنتان وعشرون درجة والعرض   : الغرب األوسط واقعٌة في أوائل اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة قال ابن سعيد

   . أربٌع وثالثون درجة وخمٌس وخمسون دقيقة

   . وشة من األندلس وعرض البحر بينهما ثالث مجاٍرهي قاعدة الغرب األوسط وهي مقابل طرط  : قال في تقويم البلدان

وهي مدينٌة قديمٌة مستورٌة أضيف إلى جانبها ربٌض أديرعليه سوٌر ضـاٌم لنطـاق المدينـة فصـارا   : قال في مساك األبصار
   . آالشيء الواحد

   . الرومي تدخل منه المراآب إليهاوالربض في وطاءة والمدينة القديمة في سفح جبـل يدخل إليها خوٌر من البحر   : قال

   . ولها نهر في شرقيها على شاطئه البساتين والمنازه  : قال في تقويم البلدان

إحداهما آبيرٌة ومنها شرب أهلها ولها نهر جاٍر على نحو ميلين منها تحف   : وبهـا عينـان مـن الماء  : قـال فـي مسالـك األبصـار
به البساتين والمناظر على ضفتيه ممتدة نحو اثني عشر ميًال متصل بعضها ببعض ال انفصال بينهما إال ما يسلك عليه من 

   . ر الرومالبساتين إلى أن يصب في بح

   . وبضفتيه للسلطان بستانان متقابالن شرقًا وغربًا الشرقي منهما يسمى الربيع

وغربـي بجايـة جزائـر بنـي مزغنـان بفتـح الميـم وسكـون الزاي وآسر الغين المعجمتين ثم نونان بينهما ألف األولى منهما 
مزغنانـة بزيـادة هـاء   : النـون األخيـرة وفـي مسالـك األبصـار مشددة آما في تقويم البلدان عن الشيخ شعيـب وبعضهـم يسقـط

   . فـي اآلخـر

   . وهـي فرضٌة مشهورٌة هنالك

وهي بلدٌة حسنة على ساحل البحر تقابل ميورقة من بالد األندلس ومـن المـدن التـي بأعمـال البجايـة   : قال في مسالك األبصار
بضـم القـاف وسكـون السين وآسر الطـاء المهملتيـن وسكـون المثنـاة مـن تحت ثم نون   : نقسطينـة قـال فـي تقويـم البلـدا

   . وهاء

وعن بعض المتأخرين أن بعد السين وقبـل الطـاء نونـًا وحينئـٍذ فتكـون بضم السين وسكون النون وهي مدينٌة من الغرب   : قال
ـد حيـث الطول ست وعشرون درجة وأربعون دقيقًة والعرض ثلـاٌث وثالثـون األوسط في أواخـر اإلقليـم الثالـث قـال ابـن سعي

   . درجـًة واثنتـان وعشـرون دقيقـة

   . وهـي على آخر مملكة بجاية وأول مملكة أفريقية  : قـال فـي تقويـم البلـدان

إال مـن جهـة باٍب من غربيها ليس بكثير  وهي على قطعة جبٍل منقطٍع مربٍع فيه بعض استدارة ال يتوصـل إليـه  : قال األدريسي
   . السعة ويحيط بها الوادي من جميع جهاتها

ولهـا نهـر يصـب فـي خندقهـا يسمـع لـه دوٌي هائـل ويـرى النهـر فـي قعر الخندق مثـل ذؤابـة النجـم   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . ينة عامرة وبها أسواٌق وتجـاراٌتوهي مد  : لشـدة ارتفاع البلد عن الخندق قال األدريسي

   . وتقيـم الحنطـة فـي مطاميرهـا مائـة سنـة ال تفسـد  : قـال
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   . وشرقـي قسطينـة فـي آخـر مملكة بجايـة مرسى الخرز بفتح الخاء المعجمة والراء املمهملة وزاي معجمة في اآلخر

كالم على األحجار النفيسة فيما يحتاج الكاتب إلى وصفه من المقالة ومنه يستخرج المرجـان مـن قعر البحر على ما تقدم في ال
   . األولى

   . ومنهـا سطيـف بفتـح السيـن وآسـر الطـاء المهملتيـن ثـم يـاٍء مثنـاة مـن تحت ساآنة بعدها فاء

شرون درجًة والعـرض إحدى وهي مدينـة مـن المغـرب األوسـط فـي اإلقليـم الثالـث قـال فـي األطـوال حيث الطول سبٌع وع
   . وثالثون درجة

وهي مدينٌة حصينة بينها وبين قسطينة أربع مراحل وزلهخا حصٌن في جهة الجنوب عن بجاية على مرحلتين منها ولها آورة 
ر تشتمل على قرًى آثيرٍة غزيرة المياه آثيرة الشجر المثمر بضروب من الفواآه وبها الجوز الكثير ومنها يحمل إلى شائ

   . البالد

   . بفتح التاء المثناة فوق وألٍف وهاٍء وسكون الراء المهملة وفي آخرهـا تـاء ثانيـة  : قال في اللباب -ومنها تاهرت 

ونقلـت مـن خـط ابـن سعيد عوض األلف ياء مثناة تحت قال وهو األصح ألن ابن سعيد مغربي   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . فاضٌل

من الغرب األوسط وقسل من أفريقية في اإلقليم الثالث قال في األطوال حيث الطول خمٌس وعشرون درجًة  وهي مدينٌة
   . وثالثون دقيقًة والعرض تسٌع وعشرون درجة

وهي مدينٌة آبيرٌة خصبة آثيرة الزرع آانت قاعدة الغرب األوسط وبها آان مقام ملوك بني رستم حتى   : قال ابن حوقل
   . م بدولة الفاطميين خلفاء مصرانقرضت دولته

   . القديمة منهما على رأس جبل ليس بالعالي  : وذآـر األدريسـي أنهـا آانـت في القديم مدينتين

وتاهرت القديمة تسمى تاهرت عبد الخالق وهي مدينة جليلة آانت قديمًا تسمى بغداد المغرب وتاهرت   : قال في العزيزي
ي أعظم من تاهرت القديمة والمياه تخترق وهي ذوات أسواق عامرة وبأرضها مزارع وضياع الجديدة على مرحلة منها وه

جمة ويمر بها نهر يأتيها مـن جهـة المغـرب ولها نهر آخر يجري من عيون تجتمع فيه منه شرب أهلها وبها البساتين الكثيرة 
   . ولها قلعٌة عظيمة مشرفٌة على سوقها طعمًا وشمًا  : المونقة والفواآه الحسنة والسفرجل الذي ليس له نظير

وتاهرت آثيرة البرد آير الغيوم والثلج وسورها من الحجر ولها ثالثة أبواب باب الصفا وهو باب األندلس وباب النازل وباب 
   . المطاحن

ليلـي وايدغدي وأمـا الطريـق الموصـل إليهـا فقد ذآر صاحب الذيل على آامل ابن األثير في التاريخ عن إيدغدي الت
أن من إسكندرية إلى طليمثا ومنها إلى سـرت ومنهـا إلـى   : الخوارزمي حين توجها رسولين إلى الغرب في سنة ست وسبعمائة

سراتـة ومنهـا إلـى طهجـورة ومنهـا إلـى طرابلس ومنها إلى قابس ومنها إلى صفاقس ومنها إلى المهدية ومنها إلى سوسة 
   . ومنها إلى تونس

   . أما طريقها في البحر فمن إسكندرية إلى تونسو

  الجملة الثالثة في ذآر زروعها وحبوبها  

أما زروعها فقد ذآر في مسالك األبصار أنها تزرع على األمطار وأن بها من الحبوب القمح والشعير والحمص والفول 
   . والعدس والذرة والدخن والجلبـان والبسـال واسمهـا عندهـم البسين
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   . أما األرز فمجلوب إليها

الحلـو والمـز والحامض والسفرجل   : وأما فواآهها فبها من الفواآه العنب والتين آل منهما على أنـواع مختلفـة والرمـان
والتفاح والكمثرى والعناب والزعرور والخوخ والمشمش على أنواع والتـوت األبيـض والفرصـاد وهـو التوت األسود 

يم والنارنج أما الجوز بها فقليل وآذلك النخيل والفستق والبندق مفقود بها وآذلك والقراصيا والزيتون واألترج والليمون والل
   . الموز

وبها فاآهة تسمى مصغ وفق قدر البندقة لونها بين الحمرة والصفرة وطعمهـا بيـن الحموضة والقبض   : قال في مسالك األبصار
   . ى ويثقل آما يفعل بالموز فينضج ويؤآل حينئذشبيٌه بطعم السفرجل يوجد في الشتاء يقطف من شجره غضًا فيدف

   . وتوجد بها قصب السكر على قلة وال يعتصر بها

وبها البطيخ األصفر على أنواع والبطيخ األخضر مع قلة واسمه عندهم الدالع وآذلك الخيار والقثاء وبها اللوبيـاء واللفـت 
ية واسمها عندهم بلندس والخس والهندباء على أنواع وسائر البقول والباذنجان والقنبيط والكرنب والرجلة والبقلة اليمان

   . والملوخيا على قلة والهليون والصعتر

وبها من الرياحين األس والورد ومعظمه أبيض والياسمين والنرجس واللينوفر األصفر والترنجاني والمنثور والمرزنجوش 
   . والبنفسج والسوسن والزعفران والحبق والنمام

ملة الرابعة في مواشيها ووحوشها وطيورها أمـا مواشيهـا ففيهـا الخيـل العـراب المشابهـة لخيـل برقـة والبغـال والحميـر الج
   . واألبل والبقر وغنم الضأن والمعز

   . وأما وحوشها ففيها الغزالن وبقر الوحش وحمره والنعام وغير ذلك

األوز بقلة وبها الكراآي وهي صيـد الملـوك آمـا بمصر وآذلك غيرها من طيور وأما طيورها ففيها الدجاج والحمام آثيرًا و
   . الصيد

الجملة الخامسة فيما يتعلق بمعامالتها من الدنانير والدراهم واألرطال والمكاييل واألسعار أما الدنانير فإنها تضرب باسم ملكهم 
   .. وزنة آل دينـار مـن دنانيرهـم

أحدهما يعـرف   : أن دراهمهم على نوعين  : م فقد ذآر في مسالك األبصار عن أبي عبد اهللا بن القويعويعبـرون وأما الدراه
بالقديـم واألخـر بالجديـد ووزنهمـا واحـٌد إال أن الجديـد منهمـا خالـص الفضة والقديم مغشوش بالنحاس للمعاملة وتفاوت ما 

دة وإذا أطلق الدرهم عندهم فالمراد به القديم دون الجديد ثم مصطلحهم أن بينها أن آل عشرة دراهم عتيقة بثمانية دراهم جدي
   . آل عشرة دراهم عتيقة بدينار وهذا الدينار عندهم مسمى ال حقيقة له آالدينار الجيشي بمصر والرائج بإيران

   . وأمـا أرطالهـا فزنـه آـل رطٍل ست عشرة أوقيًة آل أوقية أحد وعشرون درهمًا من دراهمهما

أحدهما يسمى القفيز وهو ست عشرة ويبًة آل ويبة اثنا عشر مدًا قرويًا وهو يقارب المد النبوي علـى   : وأما آيلها فلهم آيالن
   . صاحبـه أفضـل الصلـاة والسلـام والتحيـة واألآـرام

لوآها القائمين بها الـآن بقـدر مـد ونصـف آباء م  : وهو آيٌل قدره ملوآها الحفصيون  : وهـو أيضًا ثمانية أمداٍد بالكيل الحفصي
   . من المد المقدم ذآره

   . والثاني يسمى الصحفة وآل صحفة اثنا عشر مدًا بالحفصي
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أن أوسط األسعار بها في غالب األوقات أن يكون آل قفيز من القمح بخمسين   : في ذآر أسعارها قـد ذآـر في مسالك األبصار
   . درهمًا والشعير دون ذلك

وغالب سحر اللحم الضأن عندهم آل رطل أفريقي بدرهم قديم وبقية اللحوم دونه في القيمة وفي الربيع ينحط السعر عن   : قال
   . هذا القدر

   . وذآـر أن الدجاجـة الجيـدة عندهـم بدرهمين جديدين

أن تونـس وبجايـة فـي   : وأحوالها مقاربة في ذلك للديار المصرية لقرب المجاورة وقد ذآـر فـي مسالـك األبصـار  : ثم قال
   . المعملـة ولسعـر متقاربتان

وألهـل أفريقيـة لطف أخالق وشمائل   : الجملة السابعة في صفات أهل هذه المملكة في الجملة قـال فـي مسالـك األبصـار
النسبة إلى أهل بر العدوة وسائر بالد المغرب بمجاورتهم مصر وقربهم من أهلها ومخالطتهم إياهم ومخالطة مـن سكـن ب

   . عندهـم من أهل إشبيلية من األندلس

   . خفة روح وحالوة بادرٍة  ! وهم من هم

اننـا لـم تعدهـن الغرائب مواطن لم تحـك وهم عى آل حال أهل انطبـاع وآـرم طبـاع مواطننا في دهرهـن عجائـب وأزم  : قال
   . بسيط  : التواريـخ مثلهـا وال حدثت عنها الليالي الذواهب وقوله

  ! فإننا بإرتكاب الموت ننتعش  ! انظر إلينا تجدنا ما بنـا دهـٌش وآيف يطرق أسد الغابة الدهش ال تعرف الحادث المرهوب أنفسنا
   . طويل  : وقوله

للمحبين أوبـًة فتشفى قلـوٌب منهـم وصـدور وآم من قصي الدار أمسى بحزنه فأعقبـه عنـد الصباح سرور وإذا عسى اهللا يدني 
آان هذا رقة طبع السلطان فما ظنك بغيره من العلماء واألدباء الجملة الثامنة في ذآر من ملكها جاهليًة وإسالمًا أما ملوآها في 

آلها آانت مع البررة ثـم غلبهـم الـروم الكيتم عليها وافتتحوا قاعدتها قرطاجنة وملوآها الجاهلية قبل األسالم فإن بالد المغرب 
ثم جرى بين الروم والبربر فتٌن آثيرة آان آخرها أن وقع الصلح بينهم على أن تكون المدن والبالد الساحلية للروم والجبـال 

الم والمستولي على بالد المغرب مـن ملـوك الفرنجة جرجيس والصحـارى للبربر ثم زاحم الفرنج الروم في البالد وجاء األس
ملكهم وآان ملكه متصًال من طرابلس من جهة الشرق إلى البحر المحيط من جهـة الغـرب وآرسـي ملكـه بمدينة سبيطلة 

   . وبقيت في يده حتى انتزعها المسلمون منه في سرية عبد اهللا بن أبي سرح في خالفة عثمان بن عفان

الطبقة األولى الخلفاء قـد تقـدم أن أول مـن افتتحهـا عبـد اللـه بـن أبـي سرح في   : ملوآها في األسالم فعلى أربع طبقات وأما
خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه زحف إليها في عشرين ألفًا من الصحابة وآبار العرب ففرق جموع النصرانية الذين 

البربر وهدم سبيطلة قاعدتها وخربها وعاثت خيول العرب في ديارهـم إلـى أن صالحـوا عبـد من الفرنجة والروم و  : آانوا بها
اللـه بـن أبـي سـرح بثلثمائـة قنطـار مـن الذهـب وقفـل عنهم سنة سبع وعشرين من الهجرة بعد فتح مصر بسبع سنين أو 

   . ثماٍن

   . سنة أربع وثالثين  " ني معاوية بن حديج السكو  " ثم أغزاها معاوية بن أبي سفيان 

   . ثم ولى معاوية عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري سنة خمس وأربعين فبنى عقبة القيروان

ثـم استعمـل معاويـة علـى مصر وأفريقية مسلمة بن مخلد فعزل عقبة عن أفريقية وولى عليها مواله أبـا المهاجـر دينـارًا سنة 
   . خمس وخمسين

   . ولما استقل يزيد بن معاوية الخالفة رجع عقبة بن نافع إلى أفريقية سنة اثنتين وستين
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ثم ولي عبد الملك بن مروان عليها زهير بن قيـس البلـوي فـي سنـة سبـع وستيـن إلـى أن قتـل فـي سنـة تسع وستين فولى 
نة عنوة وخربها فخرجت عليه الكاهنة ملكة الغرب عليها حسان بن النعمان الغساني فسار ودخل القيروان وافتتح قرطاج

   . فهزمته ثم عاد إليها وقتلها واستولى على بالدها ثم رجع إلى عبد الملك واستخلف على أفريقية رجًال اسمه صالح

ف على ثم ولى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير بضم النون فقدم القيروان وبها صالٌح ثم قفل موسى إلى المشرق واستخل
   . أفريقية ابنه عبد اهللا

   . ثم عزله سليمان بن عبد الملك في خالفته وولى مكانه محمد بن يزيد

   . ثم ولى عمر بن عبد العزيز في خالفته إسماعيل بن عبيد اهللا بن أبي المهاجر

فقتلـه البربـر وردوا محمـد بـن ثم ولى يزيد بن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج وآاتبه فقدمها سنة إحدى ومائة 
   . يزيـد الـذي آان عليهم قبله إلى واليته وآتبوا إلى يزيد بن عبد الملك بذلك فأقره عليهم

   . ثم ولى يزيد بن عبد الملك بشر بن صفوان الكلبي فقدمها سنة ثالث ومائة ومات سنة تسع ومائة

بد الرحمن السلمي فقدمها سنة عشر ومائـة ثـم عـزل هشـام عبيـدة وولـى ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى مكانه عبيدة بن ع
مكانـه عبـد اهللا بن الحباب مولى بني سلول فقدمها سنة أربع عشرة ومائة وبنى جامع تونس واتخذ بها دار الصناعة للمراآب 

   . البحرية

فبعث هشام بن عبد الملك علـى أريقيـة حنظلـة بـن ثـم عزلـه هشـام بـن عبـد الملـك وولى مكانه آلثوم بن عياض ثم قتل 
صفـوان الكلبـي فقدمهـا سنـة أربع وعشرين ومائة فخرج عليه عبد الرحمن بن حبيب سنة ست وعشرين ومائة فقفل حنظلة 

   . إلى المشرق سنة سبع وعشرين واستقل عبد الرحمن بملك أفريقية

   . له بواليتها وولي مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية فكتب

ثم آانت دولة بني العباس فأقره عليها السفاح ثم المنصور ثم قتل سنة سبع وثالثين لعشر سنين من إمارته واشترك في إمارتها 
حبيب بن عبد الرحمن وعمه عمران بن حبيب وأخوه إليـاس بـن عبـد الرحمـن ثـم قتلـه عبـد الملك بن أبي الجعد ثم غلب 

   . ى بن السمح المعافريعليها عبد األعل

   . ثـم ولـى أبـو جعفـر المنصـور محمد بن األشعث الخزاعي فقدم القيروان سنة خمس وأربعين ومائة وبنى سورها

   . ثم ثارت عليه المضرية وأخرجوه منها سنـة ثمـان وأربعيـن وولـوا عليهـم عيسـى بـن موسـى الخراساني

يها األغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة بن سوادة التميمي بعده فقدم القيروان وسكن الناس ثم ثـم ولـى أبـو جعفـر المنصـور عل
   . قتل سنة خمسين ومائة وقام بأمر أفريقية المخارق بن غفار

ولما بلغ المنصور قتل األغلب بعث مكانه عمر بن حفص بن قبيصة ابن أبي صفرة التميمي أخـي المهلـب فقدمهـا سنة إحدى 
   . سينوخم

ثم انتقضت عليه البربر فضعف أمره فولى يزيد بن حاتـم بـن قبيصـة بـن المهلـب بـن أبـي صفرة التميمي ودخل القيروان 
   . منتصف سنة خمس وخمسين وهلك سنة سبعين ومائة في خالفة هارون الرشيد وأقام بأمره بعده ابنه داود

سنة إحدى وسبعين ومائة ومات في رمضان سنة أربع وسبعين فقام حبيب  ثم ولى الرشيد أخاه روح بن حاتم فقدمها منتصف
بن نصر مكانه وسار ابنه الفضل إلى الرشيد فواله مكان أبيـه فعـاد إلـى القيـروان فـي المحـرم سنـة سبـع وسبعيـن ومائـة ثـم 
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نـه هرثمـة بـن أعيـن فسـار إلـى القيـروان قتلـه ابـن الجـارود فـي منتصـف سنـة ثملـن وسبعيـن ومائـة فولـى الرشيـد مكا
   . وقدمهـا سنـة تسع وولـى مكانـه محمـد بـن مقاتل الكعبي فقدم القيروان في رمضان سنة إحدى وثمانين وآان سيء السيرة

ة بالقـرب مـن ثـم ولـى الرشيـد إبراهيـم بـن األغلـب فقدم أفريقية منتصف سنة أربع وثمانين ومائة وابتنى مدينة العباسيـ
   . القيـروان وانتقـل إليها

   . وفي واليته ظهرت دعوة األدارسة من العلوية بالمغرب األقصى

ثم مات إبراهيم في شـوال سنـة سـت وتسعيـن ومائـة بعـد أن عهـد البنـه أبـي العبـاس عبـد اللـه بـن إبراهيـم بـن األغلـب 
   . ـة سبـع وتسعيـن ومائـةبالواليـة فقـدم القيـروان فـي صفـر سن

   . ثـم مـات في ذي الحجة سنة إحدى ومائتين

وولى مكانه أخوه زيادة اهللا بن إبراهيم وجاءه التقليد من قبل المأمون وفي واليته آان ابتداء فتح صقلية على يد أسد بن الفرات 
   . يتهوتوفي في رجب سنة ثالث وعشرين ومائتين الحدى وعشرين سنًة ونصٍف من وال

   . وولـي مكانـه أخـوه أبـو عقـال األغلـب بـن إبراهيم بن األغلب وتوفي في ربيع سنة ست وعشرين ومائتين

وولي بعده ابنه أبو العباس محمد بن األغلب بن إبراهيم فدانت له أفريقية وبنى مدينًة بقرب تاهرت وسماها العباسية سنة سبع 
امعها سنة ست وولـي مكانـه ابنـه أبو إبراهيم أحمد بن أبي العباس محمد بن األغلب وثالثين ومائتين وبنى قصر سوسه وج

فأحسن السيرة وآان مولعًا بالعمـارة فبنـى بأفريقية نحوًا من عشرة األف حصن وتوفي آخر سنة تسع وأربعين لثمان سنين من 
   . واليته

   . توفي آخر سنة خمسين ومائتينوولي مكانه ابنه زياد اهللا األصغر بن أبي إبراهيم أحمد و

وولي مكانه أخوه محمد أبو الغرانيق بن أبي إبراهيم أحمد ففتح جزيـرة مالطـة سنـة خمـس وخمسيـن ومائتيـن وبنـى حصونـًا 
   . ومحارس على مسيرة خمسة عشر يومًا من برقة من جهة المغرب وهي اآلن معروفٌة به

   . ـةوفـي أيامـه آـان أآثـر فتـوح صقلي

فلمـا مـات حمـل أهل القيروان أخاه إبراهيم بن أحمد أخي أبي الغرانيق على الوالية عليهم لحسن سيرته فامتنع ثم أجاب 
   . وانتقل إلى قصر األمارة وقام باألمر أحسن قيام

وآان عادًال حازمًا فقطع أهل البغي والفساد وجلس لسمـاع الظالمـات وبنـى الحصون والمحارس بسواحل البحر حتى آانت 
النار توقد في ساحل سبتة لإلنذار بالعدوة فيتصـل إيقادها باألسكندرية في الليلة الواحدة وبنى سور سوسة وانتقل إلى تونس 

   . فسكنها

   . عبيدين بالغرب ثم مات سنة تسع وثمانين ومائتينوفي أيامه ظهرت دعوة ال

وولي ابنه أبو العباس عبد اهللا بن إبراهيم أخي محمٍد أبي الغرانيق وآان عادًال حسن السيرة بصيرًا بالحـروب فنـزل تونـس 
   . مائتينمكـان أبيـه ودخلـوا فـي أمـره جملـًة وجـرى بينـه وبينـه حـروب ثـم قتـل فـي شعبان سنة تسعين و

وولي ابنه أبو مضر زيادة اهللا فأقبل على اللذات واللهو وأهمل أمور الملك وقتل أخاه وعمومته وأخواتـه وقـوي حـال الدعـاة 
لعبيـد اهللا المهدي جد الخلفاء الفاطميين بمصر فحمل زيادة اهللا أمواله وأثقاله ولحق بمصر فمنعه عاملها من الدخول إليها إال 

فسار إلى العراق فاستأذن عليه فأتاه آتاب المقتدر بالرجـوع إلـى القيـروان وإظهـار الدعـوة فوصـل إلـى بأمر المقتدر الخليفة 
   . مصـر فأصابه بها علة سقط منها شعره ورجع إلى القدس فمات بها وانقرضت دولة بني األغلب بالمغرب
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فر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل األمام بن جعفر الصبقة الثانية العبيديون وآان مبدأ أمرهم أن محمدًا الحبيب بن جع
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه آان مقيمًا بسلمية من 

السالم فلما أدرآته  أعمال حمص وآان أهل شيعتهم بالعراق واليمن وغيرهما يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين عليه
أنـت المهـدي وتهاجـر بعدي هجرًة بعيدة وتلقى محنة شديدًة وشاع خبر ذلك فـي   : الوفاة عهد إلى ابنه عبيـد اللـه وقـال لـه

الناس واتصل بالمكتفي خليفة بني العباس ببغداد فطلبه ففر من الشام إلى العراق ثم لحق بمصـر ومعـه ابنـه أبـو القاسـم 
ًا حدثـًا وخاصتـه وآـان أبـو عبـد اللـه الشيعي قد بعث إليه بخبره بما فتح اهللا عليهم من البالد الغربية فعزم عل اللحوق غالمـ

به وخرج من مصر إلى أفريقية في زي التجار وسار حتى وصل إلى سجلماسة من بالد المغرب فورد على عاملها آتاٌب 
   . أبا القاسمبالقبض عليه فقبض عليه وحبسه هو وابنه 

ولما استفحل أمر أبي عبد اهللا الشيعي استخلف على أفريقية أخاه أبا العباس وارتحل إلى سجلماسـة فأخـرج المهـدي وابنـه مـن 
الحبس وبايع للمهدي ثم ارتحلوا إلى أفريقية ونزلوا رقادة في ربيع سنة سبع وتسعين ومائتين وبويع للمهدي البيعة العامة 

   . ه وبعث العمال على النواحيواستقام أمر

   . وولى عهده ابنه أبا القاسم محمدًا ويقال نزار وبنى مدينة المهدية وجعلها دار ملكه

   . إلى هنا ينتهي صاحب الحمار فكان األمر آذلك  : ولما فرغ منها صعد على سورها ورمى بسهم في جهة المغرب وقال

زيد يعرف بصاحب الحمار وتبعـه النـاس فقصـد مدينـة المهدية يريد فتحها فانتهى وذلك أنه خرج بالمغرب خارجي اسمه أبو ي
إلى حيث انتهى سهم المهدي ثم رجع من حيـث أتى فعظم أمر المهدي واستولى على فاس ودخل ملوآها من األدراسة تحت 

نتين وعشرين ألربٍع وعشرين سنة من طاعته في سنـة ثمان وثلثمائة ومهد المغرب ودوخ أقطاره وتوفي في ربيع األول سنة ث
   . خالفته

   . وولي بعده ابنه القائم بأمر اهللا أبو القاسم المتقدم ذآره وفي أيامه خرج أبـو يزيـد صاحـب الحمار

 وتوفي سنة أربع وثالثين وثلثمائة وآان قد عهد إلى ابنه المنصور باهللا إسماعيل فقام باألمر بعده وآتم موت أبيه فلم يتسم
   . بالخليفة وال غير السكة والخطبة والبنود وتوفي سلخ رمضان سنة إحدى وأربعين وثلثمائة لسبع سنين من خالفته

وولي األمر بعده ابنه المعز لدين اهللا معد فاستقام له األمر وانتهت مملكته بالغرب إلى البحر المحيط وافتتح مصر على يد 
خمسين وثلثمائة واختط له القاهرة ثم قدم المعز من مصر ودخل القاهرة لخمس قائده جوهر في منتصف شعبان سنة ثمان و

   . من رمضان سنة ثنتين وستين وثلثمائة على ما سبق في الكالم على مملكة الديار المصرية

قية والمغرب الطبقة الثالثة ملوآها من بني زيري آـان المعـز معـد الفاطمـي حيـن قـدم مصـر على ما تقدم استخلف على أفري
الحميري وأنزله القيروان وسمـاه يوسـف وآنـاه أبـا الفتـوح ولقبـه سيـف الدولـة   : بلكين بن زيري بن مياد البربري ويقال

وبقـي حتـى توفـي سنـة ثالث وسبعين وثلثمائة ومات المعز بالقاهرة وانتقلت الخالفة بعـده إلـى ابنـه العزيـز نـزار فولـى 
ة والمغـرب بعـد بلكيـن ابنـه المنصـور بـن بلكيـن بواليـة عهـد من أبيه وبقي حتى توفي سنة خمس وثمانين علـى أفريقيـ

   . وثلثمائة

   . وقـام بأمـره بعده ابنه باديس بن المنصور فبقي حتى توفي سنة ست وأربعمائة بمعسكره فجأة وهو نائم بين أصحابه

ماني سنين واستمر ملكه بأفريقية وعظم ملكه بها وآان المعز منحرفًا عن الرفض وبويع ابنه المعز بن باديس وهو ابن ث
والتشيع منتحًال للسنة وأعلن بذلك في أول واليته ثم آان آخر أمره أن خلع طاعة العبيدين وقطع الخطبة لهم بأفريقية سنة 

ر الخليفـة العباسـي ببغـداد فاضطـرب لذلـك أربعين وأربعمائة على عهد المستنصر العبيدي خليفة مصر وخطب للقائم القـاد
   . ملكـه وثارت عليه الثوار وملكوا منه النواحي ومات المعز سنة أربع وخمسين وأربعمائة

وقام بأمره من بعد ابنه تميم بن المعز بن باديس وغلبه العرب على أفريقية فلم يكن له إال ما ضمه السور واستمرت الثوار في 
   . هلك سنة احدى وخمسمائة أيامه وبقي حتى
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وملك بعده ابنه يحيى بن تميم فراجع طاعة العبيدين خلفاء مصر ووصلته منهم المخاطبات والهدايا والتحف وأآثر في غزو 
النصارى من الفرنجة وغيرهم حتى لقبـوه بالجريـة مـن وراء وملـك بعـده ابنـه علي بن يحيى وقام باألمر على طاعة خلفاء 

   . بمصر ومات سنة خمس عشرة وخمسمائة العبيدين

وملك بعده ابنه الحسن بن علي وهو ابن اثنتي عشرة سنًة وقام بأمره مواله صندل ثم مواله موفـق وغلبـه النصارى على 
ـح المهدية وبالد الساحل آلها إلى ان استنقذها منهم عبد المؤمن شيخ الموحدين ولحق الحسن بالجزائر ونزل بهـا إلـى أن فت

الموحـدون الجزائـر سنـة سبـع وأربعيـن وخمسمائة بعد ملكهم المغرب واألندلس فخرج إلى عبد المؤمن فأحسن إليه وبقي 
   . معه حتى افتتـح المهديـة فأنزلـه بهـا فأقـام بهـا ثماني سنين

   . قوع الفتنثم سار إلى مراآش فمات في طريقه وانقرضت دولة بني باديس من أفريقية في أيامهم عند و

الطبقة الرابعة الموحدون أصحاب المهدي بن تومرت وهم القائمون بها إلى اآلن وآـان أول مـن افتتحهـا منهـم عبـد المؤمـن 
   . بـن علي أحد أصحاب ابن تومرت والخليفة بعده

الموحدون قـد استولـوا علـى وذلك أنه لما وقع بها ما تقدم من األضطراب وقيام الثوار واستيالئهم على النواحي وآان 
األندلـس والغـرب األقصى والغرب األوسط إلى بجاية بعث عبد المؤمن المذآور العساآـر إلـى أفريقيـة مـع ابنـه عبـد اللـه 

   . فـي سنـة سبـع وأربعين وخمسمائة فافتتح أفريقية واستكمل فتحها سنـة سـت وخمسيـن

سـى عمـران بـن عبـد المؤمـن وأسـره علـي بن يحيى المعروف بابن غانية عند فتحه بجاية وولـى عليهـا ابنـه السيـد أبـا مو
   . واعتقله بها في صفـر سنـة إحـدى وثمانيـن وخمسمائة

ولمـا ولـي المنصـور يعقـوب بـن عبـد المؤمـن بعـد أبيـه عبـد المؤمـن ولى على أفريقية في أول واليته أبا سعيد ابن الشيخ 
حفص عمر ثم غلب ابن غانية على أآثر بالد أفريقية واستولى على تونس وخطب للخليفة العباسي ببغداد ثم جهز الناصر أبي 

بن المنصور بن عبد المؤمن الشيخ أبا محمـد عبـد الواحـد ابـن الشيـخ أبـي حفـص مـن مراآـش إلـى أفريقيـة سنـة ثنتين 
لناصر بن المنصور إلى أفريقية بعد ذلك ودخل تونـس وأقـام بهـا إلـى منتصـف وستمائة فانتزعها من ابن غانية ثم وصل ا

سنـة ثالث وستمائة وعزم على الرحيل إلى مراآش فروى نظره فيمن يوليه أمرها فوقع اختياره على الشيخ أبي محمد عبد 
يوم السبت العاشر من شوال سنة  الواحد ابن الشيخ أبي حفص ورحل الناصر إلى المغرب وقعـد مقعد األمارة بقصبة تونس

   . ثالث وستمائة وبقي حتى توفي مفتتح سنة ثمان عشرة وستمائة

وولـي بعـده ابنـه األميـر أبـو زيـد عبـد الرحمـن وقعـد بمجلس أبيه في األمارة وورد آتاب المستنصر بن الناصر خليفة بني 
   . عبد المؤمن بعزله لثالثة أشهر من واليته

مستنصـر مكانـه السيـد أبا العلى إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ودخل إلى تونس في ذي القعـدة من السنة وولـى ال
   . المذآورة فنزل بالقصبة ورتب األمور ومات بتونس سنة عشرين وستمائة

ى أبي زيد بن أبي ثم مات المستنصر وصار األمر لعبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فبعث بوالية أفريقية إل
   . العلي

ثم صار األمر إلى العادل فولى أبا محمد عبد اهللا بن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفـص ودخـل تونـس سنة ثالث 
وعشرين وستمائة وأقام في إمارته إلى أن ثار عليه أخوه األمير أبو زآريا يحيى بن أبي محمد عبد الواحد وولي مكانه ودخل 

   . ي رجب سنة خمس وعشرين وستمائة وافتتح قسنطينة وبجاية سنة ست وعشرين وانتزعهما من بني عبد المؤمنتونس ف

ثم ملك تلمسان من يدهم بعد ذلك وبايعه أهل األندلس ومات ببونة لسبع بقين من جمادى األخرة سنة سبع وأربعين وستمائة 
   . لثنتين وعشرين من سنة واليته
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وبويـع بعـده ابنـه وولـي عهـده المستنصـر باللـه أبـو عبـد اللـه محمـد ودخل تونس في رجب من السنة المذآـورة فجدد بيعته 
   . بها وهو أول من تلقب من الحفصيين بألقاب الخالفة آما سيأتي

يد أبيه من الغرب األوسط ببجاية وأنتهى أمره إلى أن بويع له بمكة المعظمة وبعث بالبيعة إليه واستولى على ما آان ب
   . وقسنطينة وفتح الجزائر وبقي حتى مات يوم األضحى سنة خمس وسبعين وستمائة

وبويـع بعـده ابنـه الواثـق يحيـى بـن المستنصـر ليلـة مـوت أبيه فأحسن السيرة وبسط في الرعية العدل والعطاء وبعث إليه 
سحاق أخـو المستنصـر ودخـل بجايـة وبايعـه أهلهـا فـي ذي القعـدة سنة سبع وسبعين أهل بجاية بالبيعة وخرج عليه عمه أبو إ

واستولى على قسنطينة وقوي أمره ببجاية وما معها وبلغ ذلك الواثق بن المستنصر قتيقن ذهاب الملك منه فانخلع عن األمر 
ه بذلك في أول ربيع الـأول سنة ثمان وسبعين لعمه أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى ومن هنالك عرف بالمخلوع وأشهد على نفس

وستمائة وبلغ ذلك السلطان أبا إسحاق فسار إلى تونس ودخلها في نصـف ربيـع اآلخـر مـن السنـة المذآورة واستولى على 
وبقـي حتـى  المملكة جميعها واعتقل الواثق وبنيه ثم دس عليهـم مـن ذبحهـم فـي الليـل فـي صفـر سنـة تسـع وسبعيـن وستمائـة

خـرج عليه أحمد بن روق بن أبي عمارة من بيوتات بجاية الطارئين عليها من المسيلة سنة إحدى وثمانين وستمائة وآـان 
شبيهـًا بالفضـل بـن يحيـى المخلوع فعرف بالدعي واستولى على تونس بعد خروج السلطان أبـي إسحـاق منهـا ولحـق أبـو 

مير أبو فارس عبد العزيز من الدخول إليها فانخلع له عنها وأشهد عليه بذلك ودعا الناس إلى بيعته إسحاق ببجاية فمنعه ابنه األ
في آخر ذي القعدة من السنة المذآـورة فبايعـوه وتلقـب بالمعتمـد ثـم آـان بيـن الدعـي واألميـر أبي فارس واقعة قتل فيها 

   . األمير أبو فـارس فـي سنـة ثنتين وثمانين وستمائة

   . وخرج السلطان أبو إسحاق فلحق بتلمسان ومعه ابنه األمير أبو زآريا ودخل أهل بجاية في طاعة الدعي

ثم خرج على الدعي األمير أبو حفص عمر بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص فكانت بينهما حرب انهزم الدعي في 
   . آخرها

بالمستنصـر واختفـى الدعـي ثـم ظفـر به أبو حفص بعد ذلك وقتله واستولى أبو حفص على تونس وسائر المملكة وتلقب 
   . وبايعه أهل تلمسان وطرابلس وما بينهما

وخـرج األميـر أبـو زآريـا يحيـى ابـن السلطـان أبـي إسحـاق علـى بجايـة وقسنطينة فملكهما واقتطعهمـا عـن مملكـة أفريقيـة 
السلطان أبو حفص في ملكه إلـى أن مـرض فـي ذي الحجـة سنـة أربـع وستيـن وقسـم دولـة الموحدين بدولتين ولم يزل 

   . وستمائـة ومـات آخر ذي الحجة من السنة المذآورة 

وآان الواثق بن المستنصر لما قتل هو وأبوه ترك جاريًة حامًال فسماه الشيخ محمد المرجاني محمـدًا وأطعـم الفقـراء يومئـٍذ 
   . ر فلقب بأبي عصيدة فلما مات السلطان أبو حفص بايع الناس أبا عصيدة المتقدم ذآرهعصيدًة من عصيدة الب

وقام بعده في تلك الناحية ولي عهده ابنه أبو البقاء خالد فاستمر في تلك الناحية وبقي السلطـان أبـو عصيـدة فـي مملكـة 
   . ف ابنًاأفريقيـة حتـى مـات فـي ربيـع اآلخـر سنـة تسع وسبعمائة ولم يخل

وآـان بالقصـر أبـو بكـر بـن عبـد الرحمـن بـن أبي بكر بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص في آفالـة السلطـان أبـي 
صاحـب بجايـة إلـى جهـة تونس طالبًا   : عصيـدة فلما مات أبو عصيدة بايعه أهل تونس ثم ارتحل السلطان أبو البقاء خالـد

خرج أبو بكر الشهيد في أهل تونس للقائه فانهزموا عنه وقبض على أبي بكر الشهيد واعتقل ثم قتل ملكها بعد أبي عصيدة ف
بعد ذلك فسمي الشهيـد واستقـل السلطـان أبـو البقـاء خالـد بملـك تونـس وبجايـة وحـاز جميـع المملكـة وتقلـب الناصـر لدين 

فبويع بطرابلس   : د اللحياني ابن عبد الواحد ابـن الشيـخ أبـي حفصاهللا وبقي حتى بويع أبو يحيى زآريًا بن أحمد بن محم
وخرج على أبي البقاء خالد فخافه فخلع نفسه فاعتقل وجـاء السلطان أبو يحيى على أثره في رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائة 

قابس أول سنة سبع عشـرة فبويع البيعة العامة ودخـل تونـس واستولى عليها ثم اضطرب عليه أمره فخرج من تونس إلى 
وسبعمائـة بعـد أن استخلـف بتونـس وانتهـى إلـى قابـس فأقـام بها وصرف العمال في جهاتها وقصد السلطان أبو بكر صاحب 

   . بجاية تونس وآان بينه وبين أهلها وقعٌة انتهى الحال في آخرهـا الـى أن السلطـان أبـا بكـر رجـع إلـى بجايـة
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   . نـس محمـدًا المعروف بأبي ضربة ابن السلطان أبي يحيى في سنة سبع عشرة المذآورةوبايـع أهـل تو

ثم قصد السلطان أبو بكر صاحب بجاية تونس وبها أبو ضربة فغلبه عليها ودخلها في ربيع اآلخر سنة ثمان عشرة وسبعمائة 
   . وبويع بها البيعة العامة

ـر فـي أيـام الملـك الناصـر محمد بن قالوون فأحسن نزله وأقام عنـده الـى أن مـات ولحـق السلطـان أبـو يحيـى اللحيانـي بمص
ولحـق ابنـه أبـو ضربـة بتلمسـان فأقام بها إلى أن مات واستقل السلطان أبو بكر بأفريقيـة وبجايـة الـى أن غلبـه علـى تونـس 

   . رجب سنة خمس وعشرين وسبعمائةإبراهيـم بـن أبـي بكر الشهيد المتقدم ذآره أوًال ودخلها في 

ثـم غلبـه عليهـا السلطان أبو بكر وانتزعها من يده في شوال من السنة المذآورة واستقر في يده ملك أفريقية وبجاية إلـى أن 
   . مـات فجـأة فـي جـوف الليـل فـي ليلـة األربعـاء ثانـي رجـب الفـرد سنـة سبـع وأربعين وسبعمائة بمدينة تونس

   . وبويع ابنه أبو حفص عمر بن أبي بكر من ليلته وجلس من الغد وبويع البيعة العامة

وآان أبوه قد عهد إلى ابنه اآلخر أبي العباس أحمد وآان ببالد الجريد فاستجاش على أخيه وقدم عليه تونس وآانت بينهما 
ان أبـو بكـر حيـن عهـد البنـه أبـي العبـاس أرسـل واقعة قتل فيها أبو العباس واستقر السلطان أبو حفص على وآـان للسلطـ

صاحب تلمسان وسأله في الكتابة عليه فلما قتل أبو العباس المذآور ثقل ذلك على   : العهـد الـى السلطـان أبـي الحسـن المريني
ـة ثـم الـى قسنطينـة فملكهمـا السلطان أبـي الحسـن وخـرج الـى أفريقيـة فـي سنـة ثمـان وأربعيـن وسبعمائـة ووصـل إلـى بجاي

   . ثـم سـار الـى تونـس فلقيـه السلطان أبو حفص عمر وآانت بينهما واقعة قبض فيها على أبي حفص ثم قتل

   . ودخل السلطان أبو الحسن الى تونس واستولي على جميع المملكة مضافًة إلى مملكته وآمل له ذلك ملك جميع المغرب

ثم غلب أبو العباس الفضل ابن السلطـان أبـي بكـر علـى بجايـة وقسنطينـة ومملكهمـا وسـار السلطـان أبـو الحسـن إلـى 
المغـرب واستخلـف علـى تونـس ابنـه أبا الفضل فسار الفضل ابن السلطان أبـي بكـر مـن بجايـة إلـى تونـس فخـرج منهـا أبـو 

لى أبيه بالمغرب ودخلها الفضـل ابـن السلطان أبي بكر وملكها سنة تسع وأربعين وسبعمائة الفضـل بـن أبـي الحسن فارًا إ
   . واستولى على جميع المملكة وبقي الى أن قبض عليه في جمادى األولى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة

وقتـل الفضـل فـي جـوف الليـل مـن  وبويع بعده أخوه أبو إسحاق إبراهيم ابن السلطان أبي بكر وهو يومئذ غالم قد ناهز الحلم
الليلـة القابلـة خنقًا واستولى على أفريقية وبجاية وقسنطينة وبقي حتـى غلبـه بنـو مريـن علـى بجايـة وقسطنينة وملكهما منه 

   . أبو عنان سنة ثالث وخمسين وسبعمائة 

   . قسنطينة سنة ثالث وخمسين وسبعمائة وبويع بهاثـم استولـى السلطـان أبـو العبـاس أحمـد بـن محمد بن أبي بكر على 

ثـم غلبـه عليهـا أبـو عنـان وقفـل إلـى المغـرب سنـة سبـع وخمسيـن وقـد استخلـف بها فتجهز اليها أبو إسحـاق إبراهيـم 
لى قسنطينة صاحـب تونـس وملكهـا مـن يـد عامـل أبـي عنان سنة إحدى وستين ثم قوي أمر السلطان أبي العباس وعاد إ

   . وملكها في السنة المذآورة

ثـم استولـى أبـو عبـد اللـه محمـد بن محمد ابن السلطان أبي بكر في رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة فأساء السيرة بها 
وبقيـت  فسار إليه السلطان أبو العباس من تونس فقتله ودخل بجاية تاسع عشـر شعبـان سنـة سبـع وستيـن وسبعمائـة وملكهـا

بيـده وتونـس بيـد السلطان أبي إسحاق إبراهيـم ابـن السلطـان أبـي بكـر إلـى أن توفـي السلطـان أبـو إسحـاق فجاءه في الليل 
   . في سنة سبع وسبعين وسبعمائة

   . في الدولة تحكم وبويـع بعـده ابنـه أبو البقاء خالد واستبد عليه منصور مولى أبيه وابن الباليقي حاجب أبيه فلم يكون له

ثم رحل السلطان أبو العباس من بجاية إلى تونس وقبض على السلطان أبي البقاء خالد بن إبراهيم بعد حصاره أيامًا واعتقله 
   . وملك تونس وانتظم في ملكه أفريقيـة وبجايـة وقسنطينـة وأعمالها وبقي حتى مات في شعبان سنة ست وثمانين وسبعمائة
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باس هذا له شعر رائق طلب مرًة آاتب إنشائه يحيى بن أجاد وآان يحيى ثمًال فخافه على نفسه إن طلع إليه على وآان أبو الع
   . تلك الحالة فكتب إليه مجزوء الخفيف

أصبح العبد يحيـى آصباح ابن أآثم شغلته الحميا وهو باألمر مهتم فخشي من رقيٍب فـرأى الدار أآتم فلما قرأها وقع بخطه 
مجزوء الخفيف قر عينًا بعيـٍش صفـوه بك قد تم أأنت أزآى عبيدي هـا هنـا آنـت أوثـم فكان ذلك سبب توبة   : طهتحت خ
   . يحيى

وبويـع بعـده ابنـه أبـو فـارس عـزوز فـي رابـع شعبـان مـن السنـة المذآورة واستولى على تونس وبجاية وقسنطينة وسائر 
   . أعمالها

وهـو بـاٍق إلـى زماننـا فـي سنة ثالث عشرة   : وهو السلطان أبو فارس عزوز ابن السلطان أبي العباس أحمد ابن قلـت
وثمانمائة وقد شاع ذآر شجاعته وعدله حتى إنه دوخ البالد ومهدها وقتل العرب وأبادهم ودخل من بقي منهم في طاعته بعد 

بالده وأزال الحانـات مـن تونـس مـع تواضـع وقـرب مـن الفقـراء وأخـذ بيـده  أن لم يدينوا لطاعة غيره وقطع المكوس من
المظلوميـن ووجـوه بـر رتبهـا وقررها لم تعهد ألحد ممن قبله إلى غير ذلك من صفات الملوك المحمودة التي امتاز بها عن 

   . الملوك ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء

المملكة القائمين بها اآلن لجملة التاسعة في منتمى ملوك هذه   

من الموحدين في النسب ودعواهم الخالفة وبيان أصل دولتهم وتسميتهم الموحدين أمـا منتماهـم فـي النسـب فقـد ذآـر فـي 
عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه ومـن أهـل   : أن الملك القائم بها في زمانه يدعي النسب إلى أميـر المؤمنيـن  : التعريف

فمنهم من يجعله مـن بنـي عـدي بـن آعـب رهـط عمـر وليـس مـن بنـي عمـر ومنهـم مـن يقول بل من   : لنسـب من ينكر ذلكا
   . هنتاتة وليسوا من قبائل العرب في شيء

بني أبي  وهم بقايا الموحدين إذا آان مـن تقريـر ابـن تومـرت أن الموحديـن هـم أصحابـه ولـم يبـق ملـك الموحدين إال في
   . حفص هذا

   . واعلم أن النسابين قد اختلفوا في نسبه على ثالثة أقوال

هو أبو حفص عمر بن يحيى بن محمد بن   : عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وهؤالء يقولون  : نسبته إلى أمير المؤمنين -أحدها 
س بن عمر بن وافتق بن محمد بن نجيه بن آعب بن وانودين بن علي بن أحمد بن واألل بن إدريس بن خالد بن اليسع بن إليا

محمد بن سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب قال قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون ويظهر أن هذا النسب القرشي وقع في 
   . المصامدة من البربر والتحم بهم واشتملت عليه عصبيتهم شأن األنساب التي تقع من قوٍم الى قوم

رهط عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه الذي ينتسب فيـه وهـو أميـر المؤمنيـن عمـر   : نسبتـه إلـى بنـي عـدي بـن آعب -الثانـي 
بـن الخطـاب بـن نفيـل بـن عبـد العـزى ابـن ربـاح بـن عبـد اللـه بن قرط بن رزاح بن عدي بن آعب جد النبي صلى اهللا عليه 

   . وسلم وباقي نسبه الى عدنان معروف

بفتح الهاء وإسكان النون وفتح التاء المثناة فوق وبعدها ألف ثم تاء مثناة فوق مفتوحة  - نسبتـه إلـى هنتاتـة وهنتاتـه  -الثالـث 
ثم هاء قبيلة من قبائل المصامدة من البربر بجبال درن المتاخمة لمراآش وهي قبيلة واسعٌة آبيرٌة ويقال لها بالبربرية ينتي 

   . ا هو شيخهم وآبيرهم وهو الذي دعاهم إلى اتباع ابن تومرت والحمل على طاعتهوآان أبو حفص هذ

ال يدعي إال الخالفة ويتلقب بألقاب الخلفاء ويخاطب   : وأمـا دعواهم الخالفة فقد قال في التعريف عند ذآر سلطان زمانه منهم
   . بأمير المؤمنين في بالده
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صـر باللـه أبـو عبد اهللا محمد ابن السلطان أبي زآريا يحيى بن عبد الواحد ابن الشيخ واعلـم أن أول مـن تلقـب منهـم المستن
أبي حفص على أن أباه آان يمتنع من التلقب بألقاب الخالفة ويمنع من يخاطبـه بهـا مقتصـرًا علـى التلقـب باألميـر خاصـًة 

   . رواف  : حتـى إن بعـض شعرائـه رفـع اليـه قصيدٌة مدحه بها أولها

   . األ جل باألمير المؤمنينا فأنـت بهـا أحـق العالمينا فأنكر ذلك عليه

   . وإنما حمل المستنصر على ذلك أن الخالفة في زمنه قد تعطلت في سائر األقطار

وذلك أن الخالفة األموية ودعاوى بني عبد المؤمن قد زالت عنها في المغرب بغلبة بني مرين عليهم وانتزاعهم األمر منهم 
   . وخالفة العبيديين قد زالت من مصر وخالفة بني العباس قد زالت من بغداد باستيالء التتر عليها

وهو محمد بن عبد اهللا   : بأفريقية فإذا أصل قيامها ابن تومرتوأمـا مبـدأ دولتهـم ومصيـر آخرهـا إلـى بنـي أبـي حفص 
   . تومرت بن وجليد بن يا مصال بـن حمـزة ابـن عيسـى فيمـا ذآـره محققـو المؤرخين

محمد بن تومرت بن نيطاوس بن سافال بن مسعيون بن ايكلديس بن خالـد أصله من هرغة من بطون   : وبعضهم يقول
   . المصامدة من البربر

هو محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان   : وبعض المؤرخين يجعل نسبه في أهل البيت ويقول
بن سفيان بن صفوان بن جابر بـن عطـاء بـن ربـاح بـن محمد من ولد سليمان بن عبد اهللا بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي 

   . طالب

   . س األآير الذي آان لبنيه الدولة بالغرب على ما مر في الكالم على مكاتبة صاحب بر العدوةوسليمان هذا أهو إدري

بل هو من قرابة إدريس الالحقين بـه إلـى المغـرب ويكـون علـى   : ويقال إن سليمان هذا لحق بالمغرب إثر أخيه إدريس وقيل
   . بهـم وصـار في عدادهم آما تقدم في نسب أبي حفصهـذا المقتضـى نسبـه قـد التحـم بنسـب المصامـدة واتصـل 

وآان أهل بيته أهل دين وعبادة وشب محمد هذا فيهم قارئًا محبًا للعلم وارتحل في طلب ثم لحق باألسكندرية وحج ودخل 
   . العراق ولقي أآابر العلماء به يومئذ وفحول النظار

   . تأويل المتشابهولقي أئمة األشعرية من أهل السنة وأخذ بقولهم في 

   . ويقال إنه لقي أبا حامد الغزالي رحمه اهللا واستشاره فيما يريده من قيام الدولة بالمغرب

ورجع إلى المغرب وقد حصل على جانب آبير من العلم وطعن على أهله في الوقوف مع الظاهر وحملهم على القول بالتأويل 
   . العقائد على رأيهم مثل المرشدة وغيرها واألخذ بمذهب األشعرية في جميع العقائد وألف

   . وآان مع ذلك يقول بعصمة األمام على مذهب األمامية من الشيعة

وانتهى إلى بجاية فأقام بها يدرس العلم ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وهناك لقيه عبد المؤمـن أحـد أصحابـه وارتحـل 
   . ن البربر فاجتمع إليه الطلبة ونشر العلم وأظهر مذهب األشعريةمعـه إلـى المغـرب وصـار إلى بالد هرغة م

وآان الكهان والمنجمون يتحدثون بظهور ملك بالمغرب من البربر وشاع في الناس أنـه ذلـك الملـك واختار من أصحابه 
تافرآين وعبد اهللا بن  وهم عبد المؤمن بن علي وأبو حفص عمر بن علي ومحمد بن سليمان وعمر بن  : عشرًة فجعلهم خاصته

   . ملويات وغيرهم
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ودعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد وقتال المجسمين فبايعوه على ذلك سنة خمس عشرة ولما تكاملت له البيعة لقبوه 
بالنمهدي وآان قبل ذلك يلقب باألمام وآان عبد المؤمن أخـص أصحابه به وآان يلقبه بالخليفة وأبو حفص بعده في 

صية وآـان يلقبـه بالشيـخ وآـان يسمي أتباعه الموحدين تعريضًا بمن يجنح عن التأويل ويقف مع الظاهر فيوقعه في الخصو
   . التجسيم وغيره ولم تحفظ عليه بدعة إال ما وافق في األمامية من القول بعصمة األمام

   . وقد مر ذآر مدة واليته ثم استخالف عبد المؤمن بعده في الكالم على مكاتبة صاحب بر العدوة

   . وقد تقدم ابتداء انتقال مملكة إفريقية إلى أبي حفص وانسحابها فيهم إلى زماننا على الترتيب

وف واألقالم ومقادير األرزاق الجارية الجملة العاشرة في ترتيب المملكة بها من زي الجند وأرباب الوظائف من أرباب السي
أن الذي قرره   : عليهم وزي السلطان وترتيب حاله في الملك أمـا الجنـد فقد نقل عن مسالك األبصار عن أبي عبد اهللا بن القويع
صر وإنما لهم لهم مهديهم ابـن تومـرت ثـم عبـد المؤمن وأبناؤه أنه ليس لهم أمراء وال أتباع يطلب بعدتهم آعدة األمراء بم

أشياٌخ من أعيانهم ال عدة لهم وال جند بل المرء منهم بنفسه فقط ولكل طائفة منهم رئيس يتولى النظر في أحوالهم يسمونه 
   . المزوار

أما الجند فمن الموحدين واألندلسيين وقبائل بها من المضافة إليهم ومن قبائل العرب ومن هاجر إليهم من العرب القدماء الذين 
   . جروا في مدة بني عبد المؤمن والمماليك الترك المبتاعة من الديار المصرية ومن الفرنج وغيرهمها

   . وحاصل ما ذآره في المسالك أن الجند عندهم على سبع طبقات

   . األشياخ الكبار من الموحدين الذين هم بقايا أتباع المهدي ابن تومرت -الطبقة األولى 

   . وهم بمثابة أمراء األلوف بمصر وبمثابة النوينات أمراء التوامين بمملكة إيران  : قال في مسالك األبصار

   . وهم من تقدم منهم في الرتبة  : األشياخ الصغار من الموحدين أيضًا - الطبقة الثانية 

   . الوقافـون -الطبقـة الثالثـة 

هم قوٌم لهم خاصية بالسلطان يسكنون معه في   : ن ما هو فقالسألت ابن القويع عن معنى الوقافي  : قـال فـي مسالـك األبصار
   . وهي القلعة بمنزلـة األمـراء الخاصكية  : القصبة

   . عامة الجند -وقافون آبار ووقافون صغار وآلهم يقفون بين يديه في أوقات جلوسه إذا الطبقة الرابعة   : وهم طبقتان  : قال

   . ل العربالجند من قبائ -الطبقة الخامسة 

   . وهم جماعٌة من الشباب بمثابة المماليك الكتانية بالديار المصرية يكونون في خدمة السلطان  : الصبيان -الطبقة السادسة 

   . الجند من األفرنج ويعبر عنهـم بالعلـوج وهـم لخاصـة السلطـان ال يطمئـن إال إليهم -الطبقة السابعة 

   . وأمـا عـدة العسكـر

   . مسالـك األبصـار عـن ابن القويع أنها ال تبلغ عشرة األف وإنما العدد الجم في العرب أهل البادية ولهم قوة شوآٍة ففـي

   . وأما أرباب الوظائف فعلى ثالثة أضرب
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ديث في أمر وزير الجند وهو المردود إليه الح  : وهم ثالثة وزراء  : الوزراء -الضرب األول أرباب السيوف وهم ثمانية األول 
   . الجند

وهو المتحدث في أمر المال ويعبر عنه بصاحب   : وهو بمثابة الحاجب بالديار المصرية ووزير المال  : قال في مسالك األبصار
   . األشغال ووزير الفضل وهو آاتب السر

   . شيخ الموحدين - الثاني 

   . لشيخ المعظم وهو الذي يتولى عرض الموحدين وأمورهموشيخ الموحدين آأنه نائب السلطان ويسمى ا  : قال ابن القويع

   . وهم ثالثٌة من أشياخ الموحدين يجلسون بمجلسه للرأي والمشورة  : أهل المشورة -الثالث 

   . صاحب الرقاعات -الرابع 

   . بجوابها عنهوهو الذي يتولى إبالغ الظالمات إلى السلطان وإيصال قصصهم وعرضها عليه ثم يخرج   : قال ابن سعيد

   . وهذا بمثابة الدوادار يعين بالديار المصرية  : قال في مسالك األبصار

   . وهوالمتولي أمور األعالم وهو بمثابة أمير علم بالديار المصرية  : صاحب العالمات -الخامس 

   . وفي معناه آخر إليه أمر دق الطبول يأمر بدق الطبول عند رآوب السلطان في المواآب

   . وهو صاحب الشرطة وعنه يعبر المصريون بوالي المدينة  : الحافظ -السادس 

   . وهم قوٌم يكون بأيديهم العصي يرتبون الناس في المواآب بمنزلة النقباء بالديار المصرية  : محرآو الساقة -السابع 

   . وهو بمنزلة إستاددار الصحبة  : صاحب الطعام -الثامن 

   . وهو مثل قاضي القضاة بالديار المصرية  : قاضي الجماعة -الضرب الثاني أرباب األقالم األول 

   . وهو معروف  : المحتسب - الثاني 

   . صاحـب آتـب المظالـم - الثالـث 

   . قال في مسالك األبصار وهو الموقع على القصص وآأن بمثابة موقع الدست بمصر والشام

   . شرة في ذآر األرزاق المطلقة من جهة السلطان ويختلف الحال باختالف أحوال أربابهاالجملة الحادية ع

فأمـا أشيـاخ الموحديـن الكبار فقد نقل في مسالك األبصار عن القاضي أبي القاسم بن بنون أن لهم أرضًا يزرعونها أو 
   . يحكرونها ويكون لهم عشر ما طلع منها

مصر ولكل واحٍد منهم في آل سنة حرث عشرة أزواٍج بقرًا آل زوج بشعبتين آل شعبة رأسان وهذه األرض بمثابة األقطاع ب
   . من البقر فيكون لكل واحٍد عشرون شعبة

   . وهـذه الشعبـة هـي المسمـاة فـي بلـاد دمشـق بالفـدان  : قال في مسالك األبصار
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في   : البرآات بمثابة الجوامك بمصر يفرق أربع مرات في السنةولهـم مـع ذلـك راتـب يفـرق عليهـم فـي طول السنة يسمونه 
عيد الفطر تفرقٌة وفي عيد األضحى تفرقٌة وفي ربيع األول تفرقٌة وفي رجٍب تفرقٌة يصيب آل واحٍد منهم من ذلك أربعون 

كون جملة ما لكل واحد منهم في دينارًا مسماًة تكون بثلثمائة درهم عتيقة والسلطان يأخذ معهم بسهم آواحد منهم على السواء في
آل سنٍة مائًة وعشرين دينارًا مسماة عنها األلٌف ومائتا درهم مغربية عنها من نقد مصر والشام ستمائة وخمسون درهمًا وما 

   . يتحصل من مغل عشرين فدانًا بقدر مثلها

ثابة أمراء األلوف بمصر والشام في آل سنة ألٌف فيكـون تقدير ما ألحد المشايخ الكبار الذين بم  : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . وثلثمائة وعشرة دراهم نقرًة بمعاملة مصر في آل سنة

وأمـا األشيـاخ الصغـار فلكـل واحـد منهـم حـرث خمسـة أزواج مـن البقـر على النصف من األشيـاخ الكبـار والبرآـات فـي 
   . آـل سنـة علـى مـا تقدم في الكبار

وهي غلة   : ولعامة األشياخ الكبار والصغار والوقافين والجند شيٌء آخر يفرقه السلطان عليهم يسمى المواساة  : بنونقال ابن 
   . تفرق عليهم عند تحصيل الغالت في المخازن وشيء ثالٌث يقال له األحسان وهو مبلٌغ يفرق عليهم

   . مخصوص بل على قدر ما يراه السلطان وبحسب أقدار الناس قال وآالهما من السنة إلى السنة ليس لها قدر مضبوط وال قدر

   . ومقادير العطايا بينهـم متفاوتـٌة

   . وآذلـك القبائـل ومزاويرهـم على هذا النحو  : قـال

   . والجند الغرباء يتميزون في األعطيات على الموحدين  : قال ابن القويع

   . ومنهم من يخرج مع السلطان إذا استدعاهم السلطان للخروج معه وللعرب أهل البادية إقطاعاٌت آثيرٌة  : قال

الجملة الثانية عشرة في لبس سلطان مملكة تونس ولبس أشياخه وسائر جنده وعامة أهل بلده أمـا لبسـه فقـد ذآر في مسالك 
   . ـة صغيـرةأن له عمامًة ليست بمفرطة فـي الكبـر بحنـٍك وعذب  : األبصار عن سلطان زمانه بأفريقية

   . له عمامٌة آبيرٌة من صوٍف وآتان فيها طراٌز مـن حريـر  : قـال ابن سعبيد

   . وال يتعمـم أحـٌد مـن أهـل دولتـه قدرهـا فـي الكبـر

وذآر أن عذبة عمامته تكون خلف أذنـه اليسـرى وأنهـا مخصوصـة بـه وبأقاربـه ولـه جبـاب تليهـا وال يلبـس هو وال عامة 
   . نده وأشياخه خفًا إال في السفرج

وغالب لبسه ولبس أآابر مشايخه من قمـاٍش عندهـم يسمـى السفسـاري يعمل عندهم من حريٍر وقطن أو حريٍر وصوٍف رفيٍع 
   . مختم وغير مختم  : إمـا صـوٌف خالٌص أو حرير خالص  : جدًا وقماٍش يعرف بالتلمسانـي يعمـل بتلمسـان

   . والسلطان يمتاز بلبس الخز ولونه لون الخضرة والسواد  : قال ابن بنون

   . وهذا اللون هز المسمى بالجوزي وبالغيار وبالنفطي  : قال

   . وهو ما يخرج من البحر بصفاقس  : قال ابن سعيد

سمك المقـدم ذآـره عند وهـو المسمـى بوبـر السمـك بمصـر والشـام يعنـي المعبـر عنـه بصـوف ال  : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . صفاقس من بالد أفريقية
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أنه يلبس الثياب الصوف الرفيعة   : وهي أفخر ثياب السلطان بتونس ونقـل فـي مسالـك األبصـار عـن ابن سعيد  : قال ابن سعيد
ذوات األلوان البديعة وأآثـر مـا يلبـس المختم الممتزج من الحرير والصوف بكمين طويلين من غير آثرة طول ضيقين من 

   . غير أن يكونا مزندين

ون شد نطاٍق إال أن يكون في الحرب فإنه يشد المنطقة ويلبس األقبية وله طيلسان صوٍف في نهاية اللطافة آان يرتدي وثيابه د
   . به وال يضعه على رأسه

وأما لبس األشياخ والدواوين والوقافين والجند والقضاة والوزراء والكتاب وعامة الناس فعلى زي واحـٍد ال تكـاد تتفاوت 
باب وال يمتاز األشياخ والوقافون والجند إال بشيء واحد ال يكـاد يظهـر وال يبيـن وهو صغر العمائم وضيق العمائم والج

القماش ولباس عامة أهل أفريقية من الجوخ ومن الثياب الصوف ومن األقبية ومن الثياب القطن فمن لبس غيـر هـذا ممـا 
   . ذًايجلـب مـن طرائـف اإلسكندرية والعراق آان نادرًا شا

في شعار الملك بما يتعلق بهذا السلطان نقل في مسالك األبصار عن ابن القويع أن له علمًا أبيض يسمى العلم المنصور يحمل 
األوسط أبيض وإلى جانبه أحمر وأصفر   : معه في المواآب وذآر أن األعالم التي تحمل معه في المواآب سبعة أعالم

   . وأخضر

ترتيبها وأن ذلك غير أعالم القبائل التي تسير معه فلكل قبيلٍة علٌم تمتاز به بما عليه من الكتابة والكتابة وال أتحقق آيف   : قال
   . مثل ال إله إال اهللا أو الملك هللا وما أشبه ذلك وأن له الطبول والبوقات والنفير

أنه   : عادة هذا السلطان في مدينة مملكته تونس  : الجملة الرابعة عشرة في جلوس سلطان هذه المملكة في آل يوم قال ابن سعيد
يخرج باآر آل يوم إلى موضٍع يعـرف بالمدرسـة ويبعـث خادمًأ صغيرًا يستدعي وزير الجند من موضعه المعين له فيدخل 

أله عليه رافعـًا صوته بسالم عليكم عن بعد من غير أن يوميء برأسه وال يقوم له السلطان فيجلس بين يدي السلطان ويس
السلطان عما يتعلق بأمور الجند والحروب ثم يأمره باستدعاء من يريده من أشياخ الجند أو العرب أو من له تعلق بوزير الجند 
ثم يأمر باستدعـاء وزيـر المـال وهـو المعـروف بصاحـب األشغـال فيأتـي معه ويسلمان جميعًا من بعد على السلطان وإن آان 

جنـد ثـم يتقـدم وزيـر المال إلى ما بين يدي السلطان ويتأخر وزير الجند إلى مكاٍن ال يسمع فيه حديثهما قد تقدم سلـاٌم وزيـر ال
ثم يخرج وزير المال ويستدعي من يتعلق به ثم يحضـر صاحـب الطعـام بطعام الجند ويعرضه على وزيرهم لئال يكون فيه 

وهـو آاتـب السـر ويسألـه عـن الكتـب   : ويستدعي وزير الفضـلتقصيٌر ثم يقوم السلطان من المدرسة إلى موضٍع مخصوٍص 
الـواردة مـن البلـاد وعمـا تحتاج خزانة الكتب إليه وعما تجدد في الحضرة وفي البالد مما يتعلق بأرباب العلم وسائر فنون 

ته ويعلم عليه وزير الفضل الفضل والقضاة ويأمر باستدعاء من يخصه من الكتاب ويملي عليه وزير الفضل ما أمـر بكتاب
   . بخطة ثم يستدعي السلطان من شاء من العلماء والفضالء ويتحاضرون محاضرًة خفيفة

وإن آان وزير الفضل قد رفع قصيدًة لشاعر وافٍد أو مرتٍب في معنى استجد أمره السلطان بقراءتهـا عليـه أو يأمـر بحضـور 
ب مـا تقتضيه رتبته ويتكلـم السلطان مع وزير الفضل ومن حضر من الفضالء في ذلك الشاعـر لينشدهـا قائمـًا أو قاعـدًا بحسـ

إذا جلس   : ويكتب على آل قصيدٍة بما الجملة الخامسة عشرة في جلوسه للمظالم قـال الشيـخ شرف الدين عيسى الزواوي
زير الجند إن آان آبيرًا وإن لم يكن السلطان جلس حوله ثالثٌة من آبار أشياخ الموحدين للرأي والمشورة ويجلس معهم و

آبيرًا وقف بإزاء أولئك الثالثة ويجلس دونهم عشرة من أآابر أشياخه وربما آان الثالثة المختصون بالرأي من جملة العشرة 
   . المذآورين ويقف خمسون وقافًا وراء وزير الجند

غه اآلخر آلخر حتيى ينتهي إلى من هو خارج الباب بنقل ناٍس فإذا أمر السلطان بأمٍر بلغـه وزير الجند آلخر واقٍف وراءه وبل
عن ناس ويقف دون الخمسين المذآورين جماعة تسمى بالوقافين بأيديهم السيوف حولـه وهم دون الخمسين المذآورين في 

   . الرتبة

هي القلعة ويحضر عنده أعيان و  : أن يوم السبت مخصوص عنده بأن يقعد في قبة آبيرة في القصبة  : وقـد ذآـر ابـن سعيـد
دولته وأقاربه واألشياخ ويجلس أقاربه عن جانبه األيمن واألشياخ عن جانبـه األيسـر ويجلـس بيـن يديـه وزيـر الجنـد ووزيـر 

   . وهو الموقع على القصص  : المـال وصاحـب الشرطـة والمحتسـب وصاحب آتب المظالم
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قصص المظالم ويرد آل ما يتعلق بوظيفٍة إلى رب تلك الوظيفة إلى رب تلك الوظيفة ويقرأ الكاتب المعين ما وقع له على 
   . وينفذ الباقي

مـن عادة السلطان بأفريقية أنه ال يجتمع يوم الجمعة بأحد   : الجملة السادسة عشرة في خروجه لصالة الجمعة قـال ابـن سعيـد
ره ما بين خواص من المماليك األتراك فعندما يعاينونه ينادون سالٌم بل يخرج عندما ينادي المنادي بالصالة ويشق رحبة قص

عليكم نداًء عاليًا على صوت واحد يسمعه من يكون بالمسجد الجامع ثم يتقدمه وزير الجنـد بيـن يديـه فـي ساباط يخرج هناك 
يخرج له جماعة الوقافين من أعيان للجامع عليه باٌب مذهب سلطاني ويسبق الوزير فيفتح الباب ويخرج منه السلطان وحده و

   . الدولة فال يقوم له في الجامع غيرهم وليس له مقصورٌة مخصوصٌة للصالة

   . فإذا انفصل عن الصالة قعد في قبة آبيرة له في صدر الرحبة وحضر عنده أقاربه ثم يدخل قصره

  الجملة السابعة عشرة في رآوبه لصالة العيدين أو للسفر  

وعادته في ذلك أن يرآـب السلطـان وعـن يمينـه فـارٌس وعـن يساره فارٌس من   : قال القاضي شرف الدين عيسى الزواوي
أحدهما ممسك برآابه األيمن   : أآابر أشياخه من العشرة المقدم ذآرهم ويمشي الى جانبه رجالن مقلدان سيفين رجالة الى جانبه

مثل الثالثة أصحاب الرأي والعشرة الذين يلونهم ومـن   : ليهما جماعة رجالة من أآابر دولتهوالثاني ممسٌك برآابـه األيسـر وي
   . يجري مجراهم من أعيان الجند وتسمى هذه الجماعة ايربان يمشون حوله بالسيوف وبأيديهم عكاآيز

   . وهو قاضي القضاة  : وربما مشى في هؤالء قاضي الجماعة  : قال

   . ة المشائين نفٌر آثير من الموحدين أقارب السلطان بسيوٍف ومزاريق ويسمون بالمشائينوأما هؤالء الجماع

وهم عبيد سوٌد بأيديهم حراب في رؤوسها راياٌت من حرير وهم ال يلبسون جب أبا بيضًا   : وقدامهم جماعٌة يقال لها جفاوة
   . مقلدون بالسيوف

عـوام البلـد وأهـل األسـواق وبأيديهـم الـدرق والسيوف ومعهم العلم األبيض  وأما هؤالء قوٌم يعبر عنهم بعبيد المخزن وهم
   . المسمى بالعلم المنصور المقدم ذآره في شعار السلطنة

وعادتهم أن ينادى فيهم ليلة العيد أو رآوب السلطان لسفر فيخرج أهل آل صناعة بظاهر البلد ويكون خلـف السلطـان 
ـر علـم راآـب ووراءه أعلـام القبائـل ووراء األعالم الطبول والبوقات وخلفهم محرآو الساقة صاحـب العالمـات وهـو أمي

   . الذين هم بمثابة النقباء وبأيديهم العصي يرتبون العساآر وخلف هؤالء العسكر

لطان من المشاة دق فالن باسم آبيرهم ويستمر من حول الس  : والفارس الذي عن يمين السلطان إليه أمر دق الطبول يقول
   . يمشون ثم يرآبون ويطيف بالسلطان جماعٌة يقرأون حزبًا من القرآن الكريم

   . ثم يقف السلطان ويدعو ويؤمن وزير الجند على دعائه ويؤمن الناس على تأمينه ويجد الناس والسلطان السير

يق مشوا آيف جاء على غير ترتيب إال أن الجند ال فـإن آانـوا فـي فضـاء آـان مشيهـم علـى هـذا الترتيب وإن ضاق بهم الطر
يتقدمون على السلطان فإذا قربوا من المنزلة وقف السلطان ودعا وأمن على دعائه آما تقدم وإن آان في صالة العيد ذهب في 

   . طريق وعاد في أخرى

تونـس أنهـا علـى طـرف بحيرٍة خارجة من  الجملة الثامنة عشرة في خروج السلطان للتنزه قـد تقـدم فـي الكلـام علـى مدينـة
البحر الرومي تحدق بها البساتيـن مـن آـل جانـب وفـي تلـك البحيـرة جزيرة يقال لها سكلة ال ساآن بها ربما رآب السلطان 

   . في السفن وصار اليها في زمن الربيع وتضرب بها أخبية ويقيم بها للتنزه أيامًا ثم يعود
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ها وال مرعى ولكن لما تشرف عليه من البساتين المستديرة بتلك البحيرة وما قبلها من الجواسق المشرفة على أنه ال ماء في
   . ومنظر البحر

أنـه ربمـا خـرج إلـى بستانـه فيخـرج فـي نحـو مائتـي فـارس مـن الشبـاب المعروفيـن بالصبيان الذين   : وقد ذآـر ابـن سعيـد
   . نيـة بالديـار المصريـة يوصلونـه الـى البستـان ويرجعـون ويبقى وزراؤه الثالثة نو أبا لههم بمثابـة المماليـك الكتا

   . وآل ما يتجدد عند آل واحد منهم من األمر طالعه به وجاوبهم بما يراه

   . ان ال يراه فيه أحدورآوبـه إلـى البستـان فـي زقـاق مـن قصبتـه إلـى البستـان محجـوب بالحيطـ  : قال في مسالـك األبصـار

قـال العالمـة أبـو عبـد اللـه بـن   : قـال ابـن سعيـد  : الجملة التاسعة عشرة في مكاتبات السلطان قـال فـي مسالـك األبصـار
سر إن هذا السلطان ال يعلم على شيء يكتب عنه وإنما يعلم عنه في األمور الكبار صاحب العالمة الكبرى وهو آاتب ال  : القويع

   . في الغالب والعالمة الحمد هللا أو الشكر هللا بعد البسملة

   . ومن خاصية آتب هذا السلطان أن تكتب في ورق أصفر  : قال

   . ومـن عادته وعادة سائر المغاربة أن ال يطيلوا في الكتب وال يباعدوا بين السطور آما يفعل في مصر وما ضاهاها

أما في األمور الصغار فإنما تكون الكتابة فيها عن وزير الجند ويكتب عليها صاحب العالمة الصغرى اسم وزير الجند وتكون 
   . هذه الكتب في غير الورق األصفر

ي هـذه أنـه إذا آتـب آتـاٌب إلـى نواحـ  : الجملة العشرون في البريد المقرر في هذه المملكة قـد ذآـر فـي مسالـك األبصـار
وهم عبيد السلطان ويرآب على بغٍل   : المملكة ليوصل إلى بعض نوابها جهز مع من يقع األختيار عليه من النقباء أو الوصفان

   . إما ملك له أو مستعاٌر ويسافر عليه الى تلك الجهة

الوالي أو يسخره له من الرعايا إلى فـإن أعيـا فـي مكـان ترآـه عنـد الوالـي بذلك المكان وأخذ منه بغًال عوضه إما من جهة 
   . أن ينتهي إلى جهة قصده ثم يعود آذلك

ليس من عادة سلطان   : الجملة الحادية والعشرون في الخلع والتشاريف في هذه المملكة قـال القاضـي أبـو القاسم بن بنون
   . غير منفصل يتصرف فيه آيف شاءوهو قماش   : افريقية إلباس من ولي واليًة خلعًة آما في مصر وإنما هي آسوة

المملكة الثانية من مماليك بالد المغرب مملكة تلمسان وهي مملكة الغرب األوسط وفيها جملتان الجملة األولى في ذآر حدودها 
ومـا وقاعدتها وما اشتملت عليه من المدن والطريق الموصلة إليها أمـا حدودهـا فحدهـا مـن الشـرق حـدود مملكـة أفريقيـة 

أضيـف إليهـا مـن جهـة الغـرب وحدهـا مـن الشمـال البحر الرومي وحدها من الغرب حدود مملكة فاٍس األتي ذآرها من 
   . الشرق وحدها من جهة الجنوب المفاوز الفاصلة بين بالد المغرب وبالد السودان

نها وبين الغرب األقصى إلى وادي مجمع في جهة أن حدهـا مـن جهـة الغـرب من وادي ملوية الفاصل بي  : وذآـر فـي العبـر
   . الشرق الفاصل بينها وبين أفريقية

   . وأما قاعدتها فمدينة تلمسان بكسر المثناة من فوق والالم وسكون الميم وفتح السين المهملة وألف ونون

   . وهي مدينة من الغرب األوسط

   . للغرب األوسط شرقي فاس بميلة إلى الشمالمن الغرب األقصى متاخمة   : وقال في تقويم البلدان

   . وموقعها في أوائل اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة
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   . حيث الطول أربع عشرة درجة وأربعون دقيقة والعرض ثالٌث وثالثون درجًة واثنتا عشرة دقيقة  : قال ابن سعيد

من عيٍن على سن أميال منها وفي خارجها أنهاٌر وأشجار  وهي مدينة في سفح جبل ولها ثالثة عشر ب أبا وماؤها مجلوب
ويستدير بقبليها وشرقيها نهر يصب في برآة عظيمة من آثـار الـأول ويسمـع لوقعـه فيهـا خيرير على مسافٍة ثم يصب في نهر 

في البحر وبقعتها  أخر بعدما يمر على البساتين ثم يصب في البحر وعليه أرحاٌء دائرة تدخل فيه السفن اللطاف حيث يصب
   . شريفٌة آثيرة المرافق

منهـا هنيـن و وهـران و مستغانـم فهنيـن تقابـل المريـة مـن األندلـس ووهران في شرقي   : ولها حصوٌن آثيرة وفرض عديدة
   . تلمسان بشماٍل قليل على مسيرٍة يوم من تلمسان

   . ومستغانم تقابل دانية من األندلس وعرض البحر بينهما ثالث مجار ونصف مجرى

   . وبها آثار األول ولها أسواٌق ضخمٌة ومساجد جامعة  : قال األدريسي في آتاب رجار

طاءة من األرض وهـي علـى مـا بلـغ حـد التواتـر أنهـا في غاية المنعة والحصانة مع أنها في و  : قـال فـي مسالـك األبصـار
ولكنها محصنة البناء وبلغ من حصانتها أن أبا يعقوب المريني صاحب فاس حاصرهـا عشر سنين وبنى عليها مدين سماها 

فاس الجديدة وأعجزه فتحها ولها ثالثة أسوار ومن جهة القصبة وهي القلعة ستة أسوار وبها أنهار وأشجار وبها شجر الجوز 
   . الحسن مشمش دمشقعلى آثرة ومشمشها يقارب في 

   . زآية الزرع والضرع ويقصدها تجار األفاق للتجارة  : قال في مسالك األبصار

ويطول مكث المخزونات فيها حتى إنه ربما مكث القمح والشعير في مخاونها ست سنين ثم يخرج بعد ذلك فيزرع   : قـال
   . فينبت

وهي تلمسـان وجـده ومديونـة وتدرومـه   : األبصار أن لها ثمان عشرة مدينةوأما مدنها الداخلة في مملكتها فقد ذآر في مسالك 
وهنيـن ووهران وتيمز غزان وبرسك وشرشال وتونت ومستغانم وتنس والجزائر والقصبات ومازونة وتاحجحمت ومليانة 

   . والمرية

   . ار المصرية الى تونسوأما الطريق الموصل اليها فقد تقدم في الكالم على مملكة تونس الطريق من الدي

وقـد ذآـر في الذيل على الكامل أن من تونس الى باجة ومنها إلى تغريه وهي آخر بالد أفريقية ومنها الى قسنطينة وهي أول 
   . بالد بجاية ومنها إلى أول بالد تلمسان ومنها إلى قليلية ومنها إلى البقيعة ومنها إلى تلمسان

تها لم أقف على شيء من ترتيب مملكتها والظاهر أنها تشبه مملكة تونس في الحال والترتيب أو الجملة الثانية في حال مملك
   . قريٌب من ذلك

فقد ذآر في مسالك األبصار أن بجاية ثانية تونس في الرتبة والحال والموجـودات والمعاملـات وقـد تقـدم أن بجايـة مـن الغرب 
   . عت مخالفٌة في ترتيب المملكة فإنما تكون في القدر اليسيراألوسط فتكون تلمسان في معناها وإن وق

   . قال في مسالك األبصار وهي مملكة آبيرة وسلطنة جليلة قريب الثلثين من مملكة بر العدوة

   . وهي وسيعة المدى آثيرة الخيرات ذات حاضرة وبادية وبر وبحر

ه بر العدوة وفيه ثالث مقاصد المقصد األول في بيان موقعها من المملكة الثالثة من بالد المغرب الغرب األقصى ويقال ل
األقاليم السبعة وذآر حدودها وما اشتملت عليه من المدن والجبال المشهورة وفيه أربع جمل الجملة األولى في بيان موقعها من 
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اني وبعضها في أوائل اإلقليم الرابع على األقاليم السبعة فموقعها في اإلقليم الثالث آما في مملكة تونس وبعضها في اإلقليم الث
   . ما سيأتي ذآره

أنه من مدينة آسفي حاضرة البحر المحيط إلى وادي ملوية ومدينة تازا من جهة الشرق   : وأما حدودها فقد ذآر صاحب العبر
وهو ديار المصامدة وغيرهم من البربر وذآر في مسالك   : يحيط به البحر المحيط من جهة الغرب وجبال درن وما يليها ثم قال

أن حدهـا من الجنوب الصحراء الكبيرة األخذة من بالد البربر   : ه محمـد بـن محمـد الساليحـينقًال عن أبي عبد اللـ  : األبصار
إلى جنوب أفريقية ومن الشرق جزائر بني مزغنانة وما هو آخذ على حدها إلى الصحراء الكبيرة ومن الشمال البحر الشامي 

   . ومن الغرب البحر المحيط

ن جزائر بني مزغنانة وهي جزائر بني مزغنان المقدم ذآرهـا فـي بلـاد بجايـة من مملكة أن طول هذه المملكة م  : وحكى عنه
تونس إلى البحر المحيط وعرضها من بحر الزقاق بسبتة إلى نهاية بالد البربر المتصلة بالصحراء الفاصلة بين هذه المملكة 

   . وبين بالد السودان ثالثون يومًا

  : ها وما اشتملت عليه هذه المملكة من األعمال وما انطوت عليه من المدن أما قواعدها فخمسالجملة الثانية في بيان قواعد
   . القاعدة األولى فاس بفتح الفاء ألف وسين مهملة

حيث الطول عشر درج وخمسون   : وهي مدينة بالغرب األقصى واقعٌة في آخر اإلقليم الثالث من األقاليـم السبعة قال ابن سعيد
   . وسميت بفاس ألنهم لما شرعوا في حفر أساسها وجدوا فأسًا في موضع الحفر  : العرض ثالٌث وثالثون قالدقيقة و

   . وهـي مدينتان يشق بيهما نهر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

دينـٌة تضاهيهـا األولى فاس القديمة والمياه تجري بأسواقها وديارها وحماماتها حتى يقال إنه ليـس بالمشـرق وال المغـرب م
   . فـي ذلـك األ أن أرضها ذات ارتفاٍع وانخفاض

   . وفيها عدة عيون

   . عدتهـا ثلثمائـة وستون عينًا  : قـال أبـو عبـد اللـه العسلـي

   . لم أر قط حماماٍت في داخلها عين ينبع إال في فاس  : قال ابن سعيد

   . وهي أآثر مياهًا من دمشق  : قال

أحد خلفاء األدارسة بالمغرب وتعرف بعدوة   : إحداهما بناها إدريس بن عبد اهللا  : وهي مدينتان  : عيد في المغربقال ابن س
   . األندلس

   . واألخرى بنيت بعدها وتعرف بعدوة القرويين

القروييـن فـي سنـة ثلـاث وآان بنـاء عـدوة األندلسيين في سنة اثنتين وتسعيـن ومائـة وبنـاء عـدوة   : قال في الروض المعطار
   . وتسعيـن ومائـة

وعـدوة القرويين أآثر عيونًا وبساتين وأشجارًا من عدوة األندلسيين ورجال عدوة األندلسيين أشجع ورجال عدوة القرويين 
   . أجمل

   . ونساء عدوة األندلسيين أجمل

   . ح بعدوة القرويينوبعدوة األندلسيين تفاٌح حسٌن طيب الطعم يعرف بالطرابلسي ال يفل
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وبعدوة القرويين أترٌج حسنٌم ال يفلح بعـدوة األندلسييـن مـع التقـارب علـى ضفـة النهـر الغربيـة وهي في مستٍو من األرض 
   . وهي في علو ال يحكم النهر عليها

   . رب األقصىوالثانية فاس الجديدة وهي ثالث مدن بناها آباء ملوآها القائمتين بها اآلن حين ملكوا الغ

   . ولما نزلوها بنوا معها ثالث مدن على صفة النهر الغربية

   . أولها المدينة البيضاء وتعرف بالجديدة

   . بناها أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق أول من استقل بالملك بعد الموحدين

   . الثانيـة مدينـة حمـص ويعرف موضعها بالمالح

   . بن أبي يوسف إلى جانب المدينة البيضاء المقدم ذآرها عثمان  : بناها ولده أبو سعيد

   . الثالثة ربض النصارى وهي المتخذة لسكنى من الفرنج المستخدمين بخدمة السلطان

   . فربض النصارى يقابل فاس القديمة على بعد من ضفـة النهـر  : وهذه المتجددات الثالث على ضفة النهر الغربية

   . الجديـدة آخـذة مـن شمالـي ربضـة النصـارى إلى ضفة النهر والبيضـاء وهـي فـاس

   . وأول عمـارة فـاس الجديـدة آخـر عمـارة فـاس العتيقـة

وحمـص راآبـة على النهر بشمال على جانب فاس الجديـدة آخـذة إلـى ربض النصارى ينصب من الجنوب إلى الشمال ثم 
ى الشـرق حتـى يصير آأنه ينحدر من الغرب وحمص على مجراه هناك ثم يمر آخذًا ينعطف على زاويٍة آخذًا مـن الغـرب إلـ

   . إلـى الشـرق علـى حالـه فـوق فـاس الجديدة

ثم ينعطف عليها بزاوية إلى الجنوب ثم ينعطف إلى الشرق جائزًا بها وهناك فاس العتيقة على الضفة الشمالية والقصبة وهي 
القلعة بها في غربيها مرجلة على إال رض ال تتميز على المدينة برفعٍة وال ببناٍء عـاٍل ويصيـر النهـر مستديـرًا بفـاس الجديدة 

   . رى المرآب عليه حمص ومن الشرق حيث انعطف النهر عند فاس العتيقةمن جانب الشمال على المج

   . وهذا النهر متوسط المقدار  : قال في مسالك األبصار

عرضه في المكان المتسع نحو أربعين ذراعـًا وفـي الضيـق دون ذلـك وربمـا تضايـق إلى خمسة عشر ذراعًا فما دونها 
   . وعمقه في الغالب تقدير قامة رجل

أن نهرها يالقي وادي سبو وهو من أعظم أنهار المغرب يصب في البحر المحيط بين   : ونقل في مسالك األبصار عن ابن سعيد
   . سال وقصر عبد الكريم

   . وعلـى أنهارهـا داخـل المدينـة نحـو ستمائـة رحـًا تـدور بالماء دائمًا  : قال في تقويم البلـدان قـال ابـن سعيـد

   . وعليها ناعورٌة ترفع الماء إلى بستان السلطان  : ي مسالك األبصارقال ف

وبناء فاس العتيقة باألجر والجبال مكتنفٌة بها وعلى آل من عتيقها وجديدها أسواٌر دائرة محصنـة ذات بـروج وبدنـات وجميع 
   . أبنيتها بالحجر واألجر والكلس موثقة البناء مشيدة األرآان



 

174 
 

يدة على فـاس العتيقة في الحصانة والمنعة والعتيقة بسوٍر واحد من الحجارة والجديدة بسورين من الطين وتزيد فاس الجد
المفرغ بالقالب من التراب والرمل والكلس المضروب وهو أشد من الحجر وال تعمل فيه المجانيق وال تؤثر فيه وآذلك غالب 

سقـوف وهـو نـوٌع مـن األجـر مدهـوٌن بدهـاٍن ملـون آالقاشانـي أبنيتها وسقـوف جميعهـا الخشـب وربمـا غشيـت بعـض ال
باألبيـض واألسود واألزرق واألصفر واألخضر وما يرآب من هذه األلوان وغالبة األزرق الكحلي وربما اتخذ منه الوزرات 

   . هاوسألت السالئحي عن مقدار عمارة فاس عتيقها وجديد  : يحيطان الـدور قـال فـي مسالك األبصار

   . تكـون قـدر ثلـث مصـر والقاهـرة وحواضرهمـا  : فقـال

وللمدينتيـن ثالثـة عشر ب أبا وفي القديمة مخازن الغالل وهي مكاٌن يستدير عليه سوٌر منيٌع عليه   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . باٌب وغلق داخله المطامير

   . ر ورياحين في دور الكبراء وبيوت األعيانوبفاس العتيقة داخل سورها جناٌن ورياض ذات أشجا

   . وبكل من فاس القديمة وفاس الجديدة المعروفة بالبيضاء وحمص الجوامـع والمساجـد والمآذن والحمامات واألسواق  : ثم قال

   . أما المدارس والخوانق والربط فمما خلت صحائف أهل المغرب من أجورها إال النزر اليسير جدًا

لعتيقة مارستان ودور فاس مجالس متقابلٌة على عمـد مـن حجر أو آجر ورفارف تطل على صحن الدار وفي وسط وبفاس ا
صحن الدار برآة يصب بهـا المـاء ويعبـر عنهـا عندهـم بالصهريج ولهم عناية باتخاذ القباب في بيوتهم حتى يوجد في دار 

ي فيهـا ولذلـك يتخـذ غالـب رؤساهـم الحمامات في بيوتهم فرارًا من الكبير فبتان فأآثر وحماماتهم صحـٌن واحـد ال خلـاو
   . مخالطة العامة في الحمام

ومدينـة فـاس متوسطـٌة بيـن ملـك الغـرب بينهـا وبين مراآش عشرة أيام وبينها وبين تلمسان عشرة أيام   : قـال ابـن سعيـد
   . رة أياموبينها وبين سبتة عشرة أيام وبينها وبين سجلماسة عش

   . ولذلـك صلحت أن تكون قاعدة الملك  : قال في مسالـك األبصـار

   . وهي تشبه اإلسكندرية في المحافظة على علوم الشريعة وتغيير المنكر والقيام بالناموس وتشبه بدمشق في البساتين

أنهم أخرجـوا إلـى بستـاٍن بفـاس يقـال له   : برسوال السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب إلى بالد المغر  : وقد ذآر ابن المنقذ
البحيرة متحصلة في آل سنة خمسٌة وأربعون ألف دينار وبه برآٌة ذرع آل جانب منها مائتان وستة عشر ذراعًا يكون دورها 

   . ثمانمائة ذراع وأربعًة وستين ذراعًا

   . وبها ما هو أآبر من ذلك  : قال

   . لها مخصوصون برفاهية العيشوأه  : قال في تقويم البلدان

   . وألهلها حسـن الصنعـة فـي المخروطـات مـن الخشـب والنحـاس  : قال في مسالك األبصار

   . ولكنها وخمة ثقيلة الماء تعلو وجوه سكانها صفرٌة وتحدث في أجسادهم آسًال وفتورًا  : قال أبو عبد اهللا الساليحي

   . بفتـح السيـن المهملـة وسكـون البـاء الموحـدة وتـاء مثنـاة فـوق وهـاء فـي اآلخر  : قويـم البلـدانالقاعدة الثانية سبتة قـال فـي ت

   . والنسبة إليها سبتي بكسر السين  : قال في الروض المعطار

   . وهي فـي دخلـة فـي البحـر
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   . بحر الرومبين البحر المحيط و  : وهي مدينة بين بحرين  : قـال فـي تقويـم البلدان

   . ومدخلها من جهة المغرب وهو مدخل ضيق والبحر محيط بأآثرها ولو شاء أهلها لوصلوا البر حولها وجعلوه جزيرة

ولها أسوار عظيمة من الصخر وعليها أبراٌج آثيرٌة والماء يجلب إليها في الشواني حتى للحمامات التي بها وبها صهاريج من 
   . ماء المطر

   . ويقال إنها أول ما بنى ببر العدوة

   . وهي سبعة أجبل صغار متصلة بعضها ببعض معمورة طولها من الغـرب إلـى الشـرق نحـو ميـل  : قال في الروض المعطار

   . طولها من السور الغربي المحيط بربضها إلـى آخـر الجزيـرة خمسـة أميـال  : و قـال فـي مسالـك األبصـار

ولها بابان من جهة البر ويتصل بها على ميلين من جهة الغرب جبٌل يعرف بجبل موسى وهو   : الـروض المعطـار قـال فـي
موسى بن نصيـر الـذي فتـح األندلـس ويجاوره بساتين وأشجاٌر وقرى آثيرة وهناك يزرع قصب السكر ويحمل إلى ما 

جعلت جامعًا وبها يستخرج مـن البحـر شجر المرجان الذي ال  جاورها من البلدان ولها نهر عذب في البحر وآان بها آنيسة
   . يعدله مرجان

ويقابلها من األندلس الجزيرة الخضراء وبحر الروم بينهما ضيق حتى إنه إذا آان الصحو ريئت إحداهما ممن األخرى ولذلك 
مجلوبٌة إليها إذ ال يزآو نباتها فيها  يسمى بحرها بحر الزقاق وميناها شرقيها وغالب طرف الدنيا موجودٌة فيها والحنطة

ويصاد فيها أسماك مختلفة على نحو مائة وآانت هذه المدينة قاعدًة لهذا القطـر قبـل األسلـام وهـي يومئـذ ديـار عمـارة مـن 
إليـه موسى بن المصامـدة والحاآم عليها ملك األندلس من القوط وآان ملك عمارة بها في زمن الفتح يقال له يليان ولما زحـف 

نصير المذآور أمير أفريقية في زمن الفتح جاء معه بالهدايا وأذعن ألداء الجزية فأقره عليها واسترهن ابنه وأبناء قومه وأنزل 
   . طارق بن زياد بطنجة بالعساآر إلى أن أجاز البحر لفتح األندلس آما سيأتي في الكالم على مكاتبة صاحب األندلس

استولى المسلمون من العرب على مدينة سبة بالصلح من أهلها فعمروها إلى أن آانـت فتنـة ميسرة الخفير  ولمـا هلـك يليـان
وما دعا إليه من مذهب الخوارج وأخذ به الكثر من البربر من غمارة وغيرهم فزحف برابرة طنجة إلى سبتة فأخرجوا العرب 

وجـوه غمارة من البربر وبناها وأسلم وصحب أهل العلم فرجع منها وخربوها وبقيت خاليًة إلى أن عمرهـا ماجكـس مـن 
   . الناس إليها ومات

   . فقام بأمره من بعده ابنه عصام فأقام بها زمنًا إلى أن مات

   . فولي بعده ابنه مجير فأقام بها إلى أن مات

فاس ولما سما الناصر األموي صاحب  فوليها أخوه الرضي ويقال ابنه وآانوا يعطون الطاعة لبني إدريس من العلوية ملوك
األندلس إلى ملك المغرب وتناول أآثره من يد األدارسـة ببلـاد غمـارة وغيرهـا حين أخرجوا من فاس وقاموا بدعوة الناصر 

في جميع أعمالهم نزلوا للناصر عن سبتـة فبعـث إليهـا العساآـر فانتزعهـا مـن يـد الرضـي بـن عصـام سنـة تسـع عشـرة 
   . وثلثمائـة وانقرضت أمر بني عصام وصارت سبتة للناصر ومن بعده من بني أمية خلفاء األندلس

وآان علي والقاسم ابنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن إدريس العلوي وقد لحقا باألندلس لما أخرج 
أن آانـت أيـام المستعيـن سليمـان بـن الحكـم فاختـص بقاسـم المستنصر األموي األدارسة من المغرب وبقيا باألندلس إلى 

وعلـي ابني حمود وعقد لعلي بن حمود على طنجة وأعمال غمارة فنزلها ثم خرج عن طاعته ودعا لنفسه وعاد إلى األندلس 
   . بن عليوولي الخالفـة بقرطبـة آمـا سيأتـي فـي مكاتبـة صاحـب األندلـس وولى على عمله بطنجة ابنه يحيى 

   . ثـم أجاز يحيى بعد موت أبيه إلى األندلس واستقل أخوه إدريس بن علي بوالية طنجة وسائر أعمال أبيه من مواطن غمارة
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ثم أجاز إلى األندلس بعد مهلك أخيه يحيى وعقد لحسن ابن أخيه يحيى على عملهم بسيتة وطنجة وأرسل معه نجا الخادم لتدبير 
   . دولته

نجـا الخـادم إلـى األندلـس ومعـه حسـن بن يحيى المذآور ثم عقد حسن لنجا الخادم على فلمال هلك حسن باألندلس ثـم أجـاز 
أجاز نجا إلى األندلس واستخلف على العمل من وثق به من الموالي الصقالبـة واستمـرت فـي الموالـي واحـدًا بعـد آخـر إلـى 

ـي حمود الحاجب سكوت البرغوطي فاستقل بسبتة وطنجة وأطاعته قبائل غمارة أن استقـل بسبتـة وطنجـة مـن موالـي بن
واتصلت أيامه إلـى أن آانـت دولـة المرابطيـن وغلـب أميـر المسلميـن يوسـف بـن تاشفين على مغراة بفاس وسار إلى بالد 

سكوت بسبتة فأقام بها إلى أن نازله  غمارة ونازل سكوت الحاجب وآانت بينهما واقعة قتل فيها سكوت ولحق ضياء الدولة بن
المعز بن يوسف بن تاشفين بها فقبض عليه ثم قتله وانقرضـت دولـة بنـي حمـود مـن بلـاد غمـارة وصـارت فـي ملـك 

المرابطيـن إلـى أن فتـح بنو عبد المؤمن من الموحدين مراآش فدخل أهل سبتة وسائر غمارة في طاعتهم وأقامت على ذلك 
ثار في غمارة محمد بن محمد اللثامي المعروف بأبي الطواجن وآـان لـه يـٌد فـي   : عفت دولة بني عبد المؤمنإلى أن ض

السيميـاء وارتحل إلى سبتة فنزل عليها وادعى النبوة وأظهر أنواعًا من السيمياء فاتبعه جماعٌة ثم ظهر لهم حقيقة أمره 
نت أيام من بني مرين وغلبهم على بالد المغرب فامتنعت عليهم سبتة وقام فرجعوا عنه وقتله بعض البربر غيلًة إلى أن آا

بأمرها الفقيه أبو القاسم العزفي من مشيختها فبقيت بيده ويد بنيه إلى أن ملكها منهم بنو مرين سنة تسع وعشرين وسبعمائة في 
لقاعدة الثالثة مدينة مراآش بفتح الميم وتشديد أيام السلطان أبي الحسن فصارت تابعًة لفاس دار ملك بني مرين جاريًة في يد ا

   . الراء المهملة وفتحها وألف ساآنة ثم آاف ثم شين معجمة

حيث الطول إحدى عشرة درجـًة والعـرض تسـع   : وهي مدينة واقعة في أول اإلقليم الثالث من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . وعشـرون درجـًة

   . بناهـا أميـر المسلميـن يوسـف بـن تاشفيـن ملك المرابطين في أرض صحراوية وجلب إليها المياه

وأول ما بني بها القصر المعروف بقصر الحجـر ثـم بنـى النـاس حولـه ثـم زادهـا يعقـوب بـن عبـد المؤمـن   : قال ابن سعيد
   . اه والغراسوآّبرهـا ومّصرهـا وفّخمها وضّخمها وجلب إليها المي

   . قـال في تقويم البلدان ودورها سبعة أميال ولها سبعة عشر ب أبا

وبنـى سورها علي بن يوسف بن تاشفين في سنة ستٍّ وعشرين وخمسمائة وقيل سنة أربع عشرة   : قال في الروض المعطار
   . وخمسمائة

وطاءة مـن الـأرض ليـس حولهـا جبـال إال جبـل صغيـر وطولها مائة وعشرون ميًال وعرضها قريٌب من ذلك وهي في   : قال
   . منـه قطع الحجر الذي بنى منه علي بن يوسف بن تاشفين قصره وعامة بنائها بالطين والطوب

وهي مما سكنت بها وعرفتها ظاهرًا وباطنًا وال أرى عبارة تفي بما تحتوي عليه ويكفي أن آل قصر من   : قال ابن سعيد
بالديار والبساتين والحّمام واألصطبالت والمياه وغيـر ذلـك حّتـى إن الرئيـس منهـم يغلـق بابـه على جميع  قصورها مستقلٌّ

خوله وأقاربه وما يحتاج إليه وال يخرج من بابه إلى خارج داره لحاجة يحتاجها وال يشتري شيئًا من السوق لمأآل وال يقريء 
   . بـًا فـال تقـع عليـه العيـن راجـًالأولـاده فـي مكتـب ويخـرج مـن بابـه راآ

وال أدري آيف أصل إلى غاية من الوصـف أصـف بهـا ترتيـب هـذه المدينـة المحدثـة فإنها من عجائب هّمات السالطين   : قـال
   . ذات أسوار ضخمة وأبواٍب عاليٍة

تامّراآش وبها قصـر الخالفـة الـذي بنـاه بـه وبظاهرها مدينة اختطها المنصور يعقوب بن عبد المؤمن له ولخواّصه تعرف ب
طولها ثلثمائة   : دوٌر عظيمـة وبهـا بستـاٌن يعرف بالبحيرة طوله اثنا عشر ميًال به برآٌة عظيمٌة لم يعمل مثلها قال العقيلّي

   . ةوثمانون باعًا على جانبها الواحد أربعمائة شجـرة نارنـج بيـن آـل اثنتيـن منهـا ليمونة أو ريحان
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وهي أآثر بالد الغرب بساتين وشجرها أآثر منها وبساتينها تسقى بالبئار وبئارها قريبة الرشاء على نحو قامتين من وجه 
   . األرض وهي آثيـرة الـّزرع والّضـرع وبها دار الضيافة المعروفة بدار الكرامة

   . خفيف  : وفيها يقول محمد بن محمد البربرّي من أبيات يمدحهم ويصفها

خير قـوٍم دعـوا إلـى خيـر داٍر هي للملك نضرٌة وآمامـه عالم السبعة األقاليم فيها وهم في فنائهـا آالقالمـه وبمراآش جامع 
جليل يعرف بالكتبيين طوله مائة وعشرة أذرع وعلى بابه ساعات مرتفعة في الهواء خمسين ذراعا آان يرمى فيها عند 

   . ة درهم تتحرك لنزولها أجراس تسمع على بعد تسمى عندهم بالبحانةانقضاء آل ساعة صنجة زنتها مائ

   . إال أن الناس أآثـروا فيهـا البساتيـن فكثـر وخمهـا  : قال في تقويم البلدان

بأبيات وقـد هجاهـا أبـو القاسـم بـن أبـي عبد اهللا محمد ابن أيوب بن نوح الغافقي من أهل بلنسية   : قـال فـي الـروض المعطـار
   . مخلع البسيط  : أبلغ في ذمها فقال

وآـل مـا ثـم وهو خيٌر من   ! هواؤهـا فـي الشتـاء ثلج وحرها في المصيف نار  ! مراآش إن سألت عنها فإنها في البالد عار
بطين من الملثمين الذين وآانت هذه المدينة دار ملك المرا  ! فإن أآن قد مكثت فيها فإن مكثي بها اضطرار  ! أهلهـا عقـرٌب وفـار

   . ملكوا بعد بني زيري ثم الموحدين من بعدهم

   . وبينها وبين فاس عشرة أيام  : قال ابن سعيد

   . نحو ثمانية أيام  : وقال في الروض المعطار

   . وبينها وبين جبال درن نحو عشرين ميًال  : قال

القاعدة الرابعة سجلماسة بكسـر السيـن المهملـة وآسـر الجيـم وسكـون اللـام وفتـح الميـم ثـم ألـف وسيـن مهملـة مفتوحة وهاء 
   . في اآلخـر وهـي مدينـة فـي جنـوب الغـرب األقصـى فـي آخـر اإلقليـم الثانـي مـن األقاليـم السبعـة

ـرة درجـة واثنتان وعشرون دقيقة والعرض ست وعشرون درجة وأربع وعشرون حيـث الطـول ثلـاث عش  : قال ابن سعيـد
   . دقيقة

وهي مدينٌة عظيمٌة إسالمية وبينها وبين البحر الرومي خمس عشرة مرحلًة وليس قبليها وال غربيها عمراٌن وبينها وبين غابة 
   . إال األبـل المصبرة على العطشمن بالد السودتن مسيرة شهرين في رمال وجبال قليلة المياه ال يدخلهـا 

   . مدرار بن عبد اهللا  : اختطها يزيد بن األسود من موالي العرب وقيل

   . وآـان مـن أهـل الحديـث يقال إنه لقي عكرمة مولى ابن عباس بأفريقية وسمع منه

يه أهل تلك الصحراء من وآان صاحب ماشية وآان ينتجع موضع سجلماسة بالصحراء ليرعى به ماشيته فكان يجتمع إل
مكناسة والبربر وآانوا يدينون بدين الصفرية من الخـوارج فاجتمـع عليـه جماعـٌة منهـم فلمـا بلغـوا أربعيـن رجـًال قدموا 

   . عليهم يزيد بن األسود وخلعوا طاعة الخلفاء واختطوا هذه المدينة سنة أربعين ومائٍة من الهجرٍة

ي آثيـرة العمـارة آثيـرة البساتيـن رائقـة البقـاع ذات قصـور ومنـازل رفيعة وعماراٍت متصلة على ولها اثنا عشر ب أبـا وهـ
نهر آثير الماء يأتي من جهـة المشـرق مـن الصحـراء يزيـد فـي الصيف آزيادة النيل ويزرع على مائة آما يزرع على ماء 

فـإذا آانـت السنة آثيرة األمطار نبت لهم ما حصدوه في العام   : يـلالنيـل والـزرع عليـه آثيـر األصابـة والمطـر عندهـم قل
   . السابق من غيـر بـذر وربمـا حصـدوه عنـد تناهيـه وترآوا أصوله فتنبت ثانيًا
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يزرع بها عامًا ويحصد ثالثة أعوام وذلك أن أرضها مشقٌة هي بلدٌة شديدة الحر فإذا يبس الزرع تناثر عند الحصاد   : ويقال
ودخـل فـي الشقـوق فـإذا آـان العـام الثانـي وعلـاه مـاء النهـر وخـرج عنـه حرثـوه بـال بـذر فينبـت ما في الشقوق ويبقى 

   . آذلك ثالث سنين

   . رأن هـذا الـزرع فـي السنـة األولـى يكـون قمحـًا وفـي باقـي السنيـن سلتـًا وهو حب بين القمح والشعي  : وقـد حكـى ابـن سعيـد

وبها الرطب والتمر والعنب الكثير والفواآه الجمة وليس فيها ذئاب وال آالب ألنهم يسمنونها ويأآلونها وقلما يوجد فيها 
صحيح العينين وال يوجد بها مجذوٌم ولها ثمانية أبواب من أي باب منها خرجت ترى النهر والنخيل وغير ذلك من الشجر 

يمنع غارة العرب مساحته أربعون ميـًال وثمرهـا يفضـل ثمـر سائـر بلـاد المغرب حتى  وعليها وعلى جميع بساتينها حائٌط
إنه يضاهي الثمر العراقي وأهلها مياسير ولها متاجر إلـى بلـاد السـودان يخرجون إليها بالملح والنحاس والودع   : يقال

   . ويرجعون منها بالذهب التبر

   . م على آخر مبلغه أربعون ألف ديناررأيـت صكًا ألحده  : قال ابـن سعيـد

ولمـا قدمـوا عليهم عيسى بن األسود المقدم ذآره أقام عليهم أيامًا ثم قتلوه سنة خمس وخمسين ومائة واجتمعوا بعده على 
آبيرهم أبي القاسم سمكو بن واسول بن مصالن بن أبي يزول بن تافرسين بن فراديس بن ونيف بن مكناس بن ورصطف بن 

   . بن تمصيت بن ضريس بن رجيك بن مادغش بن بربر يحيى

آان أبوه سمكو من أهل العلم ارتحل إلى المدينة النبوية على ساآنها أفضل الصالة والسالم والتحية واألآرام فأدرك التابعين 
   . وأخذ عـن عكرمـة مولـى ابـن عباس ومات فجأة سنة سبع وستين ومائة لثنتي عشرة سنًة من واليته

   . آان مع ذلك على مذهب الصفرية وخطـب فـي عملـه للمنصـور والمهـدي مـن خلفـاء بنـي العباسو

   . ولما مات مكانه ابنه إلياس بن أبي القاسم وآان يدعى بالوزير ثم انتقضوا عليه سنة أربع وسبعين ومائة فخلعوه

ر سجلماسـة وشيـد بناينهـا واختـط بهـا المصانـع والقصـور وولي مكانه أخوه اليسع بن أبي القاسم وآنيته أبو منصور فبنى سو
   . ألربع وثالثين سنة من واليته

   . وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلماسة وسكنها آخر المائة الثانية بعد أن آان يسكن الصحراء وهلك سنة ثماٍن ومائتين

   . وولي بعده ابنه مدرار ولقب المنتصر وطال أمد واليته

له ولدان اسم آل منهم ميموٌن فوقع الحرب بينهما ثالث سنين ثم آـان آخـر أمرهمـا أن غلـب أحدهمـا أخـاه وأخرجـه وآان 
   . مـن سجلماسة ثم خلع اباه واستقل باألمر وساءت سيرته في الرعية فخلعـوه وأعـادوا مـدرارًا أباه

ًا اآلخر وآان يعرف باألمير ومات مدراٌر إثر ذلك سنة ثالث ثم حدث نفسه بإعادة ابنه ميموٍن فخلعوه وولوا ابنه ميمون
   . وخمسين ومائتين

   . ومات ميموٌن سنة ثالث وستين ومائتين

   . وولي مكانه ابنه محمد فبقى إلى أن توفي سنة سبعين ومائتين

   . فولـي مكانـه اليسـع بـن المنتصـر

بنه أبو القاسم على سجلماسة في خالفة المعتضد العباسي وآان اليسع على وفـي أيامـه وفـد عبيـد اهللا المهدي الفاطمي وا
طاعته فبعث المعتضد إليه فقبض عليهمـا واعتقلهمـا إلـى أن غلـب أبـو عبد اهللا الشيعي داعي المهدي بني األغلب أصحاب 
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 الشيعي واقتحم عليه البلـد وقتلـه سنـة ست أفريقية فقصـد سجلماسـة فخـرج إليـه اليسـع فـي قومـه مكناسـة فهزمـه أبو عبد اهللا
   . وتسعين ومائتين واستخرج عبيد اهللا وابنه من محبسهما وبايع لعبيد اهللا المهدي

وولى المهدي على سجلماسة إبراهيم بن غالب المزاتي وانصرف إلى أفريقية ثم انتقض أهل سجلماسة على واليهم وإبراهيم 
. وتسعين ومائتينومن معه من مكناسة سنة ثمان     

   . وبايعوا الفتح بن ميمون األمير ابن مدرار المتقدم ذآره ولقبه واسول وهلك قريبًا من واليتـه على رأس المائة الثالثة

وولـي مكانـه أخـوه أحمـد بـن ميمـون األميـر واستقـام أمـره إلـى أن زحف مصالة بن حيوس في جموع آتامـة ومكنائـة إلـى 
   . المغرب سنة تسع وثلثمائة فافتتح سجلماسة وقبض على صاحبها أحمد بن ميمون

وتلقب المعتز وبقي حتى مات سنة إحدى وعشرين وولى عليها ابن عمه المعتز بن محمد بن يادن بن مدرار فلم يلبث أن استبد 
   . وثلثمائة قبل موت المهدي

   . وولي من بعده ابنه أبو المنتصر محمد بن المعتز فأقام عشرًا ثم هلك

   . وولي من بعده ابنه المنتصر سمكو شهرين ودبرته جدته لصغره

يه وشغل عنه بنو عبيد اهللا المهـدي بفتنـة ابـن أبي العافية ثم ثار عليه ابن عمه محمد بن الفتح بن ميموٍن األمير وتغلب عل
وغيرها فدعا لنفسه مموهًا بالدعاء لبني العباس وتلقب الشاآر هللا وأخـذ بمذاهب أهل السنة ورفض الخارجية وآان جميع من 

فرغ بنو عبيد اهللا من  تقدم من سلفه على رأي األباضية والصفرية من الخوارج وضرب السكة باسمه ولقبه وبقي آذلك حتى
الفتـن فزحـف القائـد جوهـر أيـام المعـز لديـن اللـه معد إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلثمائة فغلب على سجلماسة وملكها 

   . وفر محمد بن الفتح عنها ثم قبض عليه جوهر بعد ذلك وحمله إلى القيروان

مويين باألندلس ثار بسجلماسة قائم من ولـد الشاآر وتلقب المنتصر باهللا فلما انتقض المغرب على العبيدين وفشت فيه دعوة األ
ثم وثب عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتين وخمسين فقتله وقام باألمر مكانه وتلقب المعتز باهللا وأقام على ذلك مدة وأمر مكناسة 

ف خزرون بن فلفول من ملوك مغراوة إلى يومئـذ قـد تداعـى إلـى األنحالل وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب إلى أن زخ
سجلماسـة سنـة سـت وستين وثلثمائة وبرز إليه أبو محمد المعتز فهزمه خزرون وقتله واستولى على بلده وبعث برأسه إلى 

قرطبة مع آتابه بالفتح وآان ذلك ألول حجابة المنصور بن أبي عامر بقرطبة فعقد لخزرون على سجلماسة فأقام دعوة هشام 
   . نواحيها فكانت أول دعوة أقيمت لهم في أمصار المغرب األقصى وانقرض أمر مكناسة من المغرب أجمع في

وانتقلت الدولة إلى مغرواة وبني يفرن وعقد هشام لخزرون على سجلماسة وأعمالها وجاءه عهد الخليفة بذلك وضبطها وقام 
   . بأمرها إلى أن هلك

بنـه وانودين بن خزرون إلى أن غلب زيري ابن مياد على المغرب فعقـد علـى سلجلماسة فولـي أمـر سجلماسـة مـن بعـده ا
لحميد بن فضل المكناسي وفر وانودين بن خزرون عنها ثم أعاده عبد الملـك إلـى سجلماسـة بعـد ذلـك علـى قطيعـة يؤديهـا 

وية باألندلس ورجع المعز بن زيري بوالية المغرب عن إليـه ثـم استقـل بهـا من أول سنة تسعين وثلثمائة مقيمًا للدعوة األم
المظفر بن أبي عامر واستثنى عليه والية سجلماسة لكونها بيد وانودين واستفحل ملك وانودين واستضـاف إلـى سجلماسة 

   . بعض أعمال المغرب ومات

ابطين فقتل ابن وانودين سنة خمس وأربعين فقـام باألمر بعده ابنه مسعود وانودين إلى أن خرج عبد اهللا بن ياسين شيخ المر
وأربعمائة ثم ملـك سلجماسـة بعـد ذلـك سنـة سـت وأربعيـن ودخلت في ملك المرابطين ألول أمرهم وانقرضت دولة بني 

 خزرون منها وتداولها من بعدهم مـن ملـوك الموحديـن ثـم ملـك بنـي مريـن على ما سيأتي ذآره في الكالم على ملوك الغرب
   . األقصى إن شاء اهللا تعالى

   . وأما ما اشتملت عليه هذه المملكة من المدن المشهورة
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   . فمنها مدينة آسفي بفتح الهمزة ومدها وآسر السين المهملة والفاء وياء مثناة تحت في آخرها

طول سبع درج والعـرض ثالثـون درجـة حيث ال  : وهـي مدينـة واقعـة فـي اإلقليـم الثالـث مـن األقاليـم السبعة قال ابن سعيد
وهـي علـى جون من   : وهـي مـن عمل دآالة وهي آورة عظيمة من أعمال المراآش قـال ابـن سعيـد  : قـال فـي تقويـم البلـدان

 البحر في البر في مستٍو من األرض وهي فرضة مراآش وبينها وبين مراآش أربعة أيام وأرضها آثيرة الحجر وليس بها ماء
   . األأ من المطر وماؤها النبع غير عذب وبساتينها تسقى على الدواليب وآرومها على باب البلد

   . وهي تشبه حماة ودونها في القدر ولكن ليس لها نهري يجري  : قال الشيخ عبد الواحد

   . ومنهـا سـال

   . آخر اإلقليم الثالث بفتـح السيـن واللـام وفـي آخرهـا ألـف وهـي مدينـة مـن الغرب األقصى في

حيث الطول سبع درج وعشر دقائق والعرض ثالث وثالثون درجة وثالثون دقيقـة وهـي مدينـة قديمـة فـي   : قال ابن سعيد
   . غربيهـا البحـر المحيـط وفـي جنوبيهـا نهـر عظيـم يصـب فـي البحـر المحيـط والبساتين والكروم

الشـط الجنوبـي علـى النهر والبحر المحيط قصرًا عظيمًا وبنى خاصته حوله المنازل فصارت  وبنـي عبـد المؤمـن أمامهـا مـن
   . مدينة عظيمة سماها المهدية

وسال متوسطة بين بالد المغرب األقصى قريبٌة من األندلس وهي مدينٌة آثيرة الرخـاء ولهـا معاملة آبيرة يقال لها تامسنا 
   . آثيرة مثيرة الزرع والمرعى وفيها مدن

   . ومنها لمطة بفتح الالم وسكون الميم وفتح الطاء المهملة

حيث الطول سبع درج وثالثون دقيقة   : وهـي مدينـة مـن الغـرب األقصـى واقعـٌة فـي آخـر اإلقليـم الثانـي قـال بعضهـم
من جبٍل في شرقيها على مرحلتين والعرض سبٌع وعشرون دقيقة على ثالث مراحل من البحر المحيط ولها نهر آبير ينـزل 

   . منها يجري على جنوبيها غربًا بميلة إلى الشمال حتى يصب في البحر المحيط

   . ومنها السوس بضم السين المهملة وسكون الواو ثم سين ثانيٍة

   . وهي مدينة أقصى المغرب في اإلقليم الثاني

ون درجة وعشرون دقيقة وهي علـى طـرف مـن البر داخٍل في حيث الطول ثمان درج والعرض ست وعشر  : قال ابن سعيد
   . البحر أربعين ميًال وفي جانهبا الشمالي نهر يأتي من الشرق من جبل لمطة

   . ومنها قصر عبد الكريم وضبطه معروف

   . وهي مدينة من الغرب األقصى في أوائل اإلقليم الرابع

   . ون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة وأربعون دقيقةحيث الطول ثمان درج وثالث  : قال ابن سعيد

وهي مدينة على نهر من جهتها الشمالية وهو نهر آبير تصعد فيه المراآب من البحر المحيط وآان قاعدة تلك الناحية قبلها 
   . مدينًة اسمها البصرة يسكنها األدراسة فلما عمرت هذه المدينة صارت هي القاعدة

   . ومنها طنجة بفتح الطاء المهملة وسكون النون وفتح الجيم ثم هاء في اآلخر
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   . وهي مدينٌة من أقاصي المغرب واقعٌة في اإلقليم الرابع

   . حيث الطول ثمان درج وإحدى وثالثون دقيقة والعرض خمٌس وثالثون درجة وثالثون دقيقة  : قال ابن سعيد

   . ساع البحر عندها ثلث مجرًى فإذا شرق عنها اتسع عن ذلك وهـي مدينة على بحر الزقاق وات

   . وهي مدينة أزلية واستحدث أهلها لهم مدينًة على ميل منها على ظهر جبل ليمتنعوا بها والماء ينساق إليها في قني

   . وآانت دار ملٍك قديم  : قال في مسالك األبصار

الى حين فتح األندلس وهي محط السفن وهي آثيرة الفواآه ال سيما العنب  وهي التي آانت قاعدة تلك الجهات قبل األسالم
والكمثرى وأهلها مشهورون بقلة العقل وضعف الرأي على أن منها أبو الحسن الصنهاجي الطنجي ترجم له في قالئد العيقان 

وآذلك أبو عبد اهللا بن محمد بن أحمد   ! وأثنى عليه وأنشد له أبياتًا وقد تحمي الدروع من العوالي وال تحمي من الحدق الدروع
   . طويل  : الحضرمي القائل

ومنها درعة بفتح الدال وسكون الراء وفتح العين المهمالت وهاء   ! وضنـوا بتوديـٍع وجادوا بترآه ورب دواء مـات منـه عليل
   . في اآلخر

   . وهي مدينة من حنوبي المغرب األقصى واقعٌة في اإلقليم الثاني

   . عن بعضهم أن طولها إحدى عشرة درجة وست دقائق وعرضها خمٌس وعشرون درجة وعشر دقائق  : قـل فـي تقويم البلدانن

   . وهي قرى متصلة وعماراٌت متقاربة وليست بمدينة يحوط بها سور وال حفير  : قال في نزهة المشتاق

رن وتنبت عليه الحناء ويغوص ما يفضل منه بعد السقي في ولهـا نهـر مشهـور في غربيها ينزل من ربوة حمراء عند جبل د
   . صحارى تلك البالد

   . بفتـح األلـف وسكـون الغيـن المعجمـة وفتـح الميـم وألف وتاء مثناة من فوق في آخرها  : ومنهـا أغمـات قـال فـي اللبـاب

   . وهي مدينٌة من الغرب األقصى واقعٌة في اإلقليم الثالث

   . والقياس أن طولها إحدى عشرة درجًة وثالثون دقيقة والعرض ثمـاٌن وعشرون درجة وخمسون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

وهـي مدينـٌة قديمـٌة فـي الجنـوب بميلـة إلـى الشـرق إلـى الـرق عـن مراآـش فـي مكـان أفيح طيب التربة آثير النبات 
   . شماألوالعشب والمياه تخترقه يمينًا و

   . وهي التي آانت قاعدة ملك أمير المسليمن يوسف بن تاشفيـن قبـل بنـاء مراآش  : قال ابن سعيد

وحولها جنات محدقة وبساتين وأشجار ملتفـة وهواؤهـا صحيـح وفيهـا نهـٌر ليس بالكبير يشق المدينة يأتيها من   : قال األدريسي
   . جنوبيها ويخرج من شماليها

   . د في الشتاء حتى يجتاز عليه األطفالوربما جم

   . بفتح المثناة من فوق ثم ألف ودال مهملة مكسورة والم ألف  : ومنها تادال قال في تقويم البلدان عن الشيخ عبد الواحد

   . قليم الثالثوفي خـط ابـن سعيـد تادلـة فـي آخرهـا هـاء وهـي مدينـة بالمغـرب األقصـى فـي جهـة الجنـوب في اإل  : ثم قال



 

182 
 

   . حيث الطول اثنتا عشرة درجة والعرض ثالثون درجة  : قال ابن سعيد

وهي مدينة بين جبال صهناجة ويقال هي قاعدة صهناجة وغربيها جبل درن ممتد إلى البحر المحيط وهي بين   : قـال ابن سعيد
   . مراآش وبين أعمال فاس ولها عمل جليل وأهلها بربر يعرفون بحراوة

   . بفتح الهمزة والزاي المعجمة وتشديد الميم ثم واو وراء مهملة في اآلخر  : ومنها أزمور قال الشيخ شعيب

   . وهي مدينة على ميلين من البحر أآثر سكانها صهناجة

   . ومنها المزمة وهي فرضة ببر العدوة تقابل فرضة المنكب من بر األندلس من ساحل غرناطة

   . عن سبتة بينهما مائتا ميلوالمزمة في الشرق 

   . ومنهـا مدينـة باديـس وهـي فرضـة مشهـورة مـن فرض غمارة في الجنوب والشرق عن سبتة بينهما نحو مائة ميل

وهـي قياسـًا حيـث الطـول عشـر درج وثالثـون دقيقة والعرض أربع وثالثون درجة وخمٌس   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . وعشرون دقيقة

بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الدال المهملة والغين المعجمة وسكون السين المهملة   : ومنها أودغست قال الشيخ عبد الواحد
   . وفي آخرها تاء مثناة فوق

   . حيث الطول ثمان درج وثمان دقائق  : قال في األطوال

   . والعرض سٌت وعشرون درجة  : قال في القانون

   . براري سودان المغربوهي في   : قال

وهـي جنوبـي سلجماسـة وبينهما سٌت وأربعون مرحلة في رماٍل ومفاوز على مياه معروفة ولها أسواٌق   : قـال فـي العزيـزي
   . جليلة والسفن تصل إليها في البحر المحيط من آل بلد وسكان هذه المدينة أخالط من البربر المسلمين والرياسة فيها لصناجة

وألودغست أعماٌل واسعـة وهـي شديـدة الحـرارة وأمطارهـا فـي الصيـف ويزرعـون عليهـا الحنطـة   : في العزيزيقال 
من السنط   : والـذرة والدخـن واللوبيـا والكرسنـة وبهـا النخـل الكثيـر وليس فيها فاآهة سوى التين وبها شجر الحجاز آله

   . والمقل وغيرهما

   . عدة مدن غير هذه غير مشهورة يطول ذآرها  : سالك األبصاروقد ذآر في م  : قلت

 الجملة الثالثة في ذآر جبالها المشهورة 

   . وهي عدة جبال منها جبل درٍن بفتح الدال والراء المهملتين ونون في اآلخر

بي في أقصى المغرب وآخره من وهـو جبـل شاهٌق مشهور ال يزال عليه الثلج أوله عند البحر المحيط الغر  : قـال ابـن سعيـد
جهة الشرق على ثالث مراحل من إسكندريـة مـن الديـار المصريـة ويسمى طرفه الشرقي المذآور رأس أوثاٍن فيكون امتداده 
نحو خمسين درجة وفي غربيه بالد تينملك من قبائل البربر وشرقيها بالد هنتاتـة مـن البربـر أيضـًا وشرقيهـا بلـاد مشكـورة 

   . ـم وشرقيها بالد المصامدةمنه

   . ومنها جبل آزولة وهي قبيلة من البربر
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وابتداؤه من البحر المحيط الغربي ويمتـد مشّرقـًا إلـى حيث الطول اثنتا عشرة درجة وموقعه بين اإلقليم الثاني   : قال ابن سعيد
   . واألقليم الثالث وبه مدينة اسمها تاعجست

   . ومنها جبل غمارة

   . الغين المعجمة وفتح الراء بعد األلف بضم

وهي قبيلٌة من البربر أيضًا وهـو جبـٌل ببـّر العـدوة فيـه مـن األمـم ما ال يحصيه إال اهللا تعالى وهو رآن على البحر الرومّي 
   . مقدم ذآرهافإن بحر الزقاق إذا جاوز سبتة إلى الشرق انعطف جنوبًا إلى جبل عمارة المذآورة وهناك مدينة باديس ال

   . ومنهـا جبـل مديونـة

وهو جبل ببّر العدوة شرقي   : بفتح الميم وسكون الدال المهملة وضم المثناة من تحت وواو ثم نون مفتوحة وهـاء فـي اآلخـر
   . مدينة فاس يمتد إلى الجنوب حتى يتصل بجبال درن ومديونة قبيلٌة من البربر واطنون به

   . بضم الكاف وآسر الميم وفتح المثناة تحت وهاء في اآلخر -ومنها جبال مدغرة وهي شرقي مديونة ومعظم أهلها آومية 

   . وهي قبيلة من البربر منها عبد المؤمن أحد أصحاب المهدي بن تومرت

   . ومنها جبل يسر بضم الياء المثناة تحت وسكون السين المهملة

   . يضًا منه ينبع نهر يسر المذآوروهو جبل شرقي مديونة أ

   . ومنها جبل ونشريش وهو جبل يتصل بجبل يسر من شرقيه وفيه تعمل البسط الفائقة ومنه ينبع نهر سلف المشهور

   . وهو نهٌر آبير يزيد عند نقص األنهار آنيل مصر  : قال ابن سعيد

ا نهر السوس األقصى وهو نهر يأتي من الجنوب والشرق من الجملة الرابعة في ذآر أنهارها المشهورة وهي عدة أنهار منه
جبٍل يعرف بجبل لمطة ويجري إلـى الشمـال ويمـر علـى مدينـة السوس من شماليها ويزرع على جانبيه قصب السكر والحناء 

   . وغير ذلك آما يزرع في مصر ويجري حتى يصب في البحر المحيط الغربي

ها وهو نهر منبعه من جنوبي سجلماسة بمسافٍة بعيدٍة ويمر من شرقيها ويجري حتى يصب ومنهـا نهـر سجلماسة األتي ذآر
   . في نهر ملوية األتي ذآره

وهو نهٌر آبيٌر مشهوٌر في الغرب األقصى يصـب إليـه نهـر سجلماسة ويصيران نهرًا واحدًا   : ومنها نهر ملوية قال ابن سعيد
   . يجري حتى يصب في بحر الروم شرقي سبتة

ومنهـا نهـر فـاس وهـو نهـر متوسـط يشق مدينة فاٍس آما تقدم قال في تقويم البلدان ومخرجه على نصف يوٍم من فاس يجري 
   . في مروٍج وأزاهر حتى يدخلها

المقصد الثاني في ذآر زروعها وحبوبها وفواآهها وبقولها ورياحينها ومواشيها ومعامالتها وصفات أهلها وفيه خمس جمل 
   . الجملة األولى في ذآر زروعها وحبوبها وفواآهها وبقولها ورياحينها أما زرعها فعلى المطر آما تقدم في أفريقية

   . القمح والشعير والفول والحمص والعدس والدخن والسلت وغير ذلك  : ففيهـا مـن أنواع الحبوب  : وأمـا حبوبهـا

   . أما األرز فإنه عندهم قليل بعضه يزرع في بعض األماآن من بر العدوة وأآثـره مجلـوب إليهم من بالد الفرنج
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   . على أنهم ال نهمة لهم في أآله وال عناية به

رب شيرج الستغنائهم عنه بالزيت حتى مزورات الضعفاء وآذلك يعملون الحلوى وبها السمسم علـى قلة وال يعتصر منه بالمغ
   . بالعسل والزيت وإنما يستعمل الشيرج عندهم في األمور الطبية

بيـن النخـل والعنـب والتيـن والرمان والزيتون والسفرجل   : وأما فواآهها فيها أنواع الفواآه المستطابة اللذيذة المختلفـة األنـواع
والتفاح على أصناف وآذلك الكمثرى وتسمـى عندهـم األنجـاص آمـا بدمشـق وبهـا المشمـش والتيـن والبرقـوق والقراصيـا 

   . والخـوخ وغالـب ذلـك على عدة أنواع والتوت على قلة والجوز واللوز

   . وال يوجد بها الفستـق والبنـدق إال مجلوبـًا

   . والنارنـج والزنبـوع وهـو المسمـى بمصـر والشام الكبادوبهـا األتـرج والليمـون والليـم 

   . وبها البطيخ األصفر واألخضر واسمه عندهم الدالع آما في سائر بالد المغرب على قلة والموجود منه غير مستطـاب

   . ر وسائر البقولوبهـا الخيـار والقثـاء واللفـت والباذنجـان والقـرع والجـزر واللوبيـا والكرنـب والشمار والصعت

والموز موجود بها في بعض المواضع نادرًا والقلقاس ال يزرع عندهم إال للتفرج على عروقه ال ألن يؤآل وبها قصب السكر 
بجزائر بني مزغنان وبسال آثير ويعصـر ثم يعمل منه القند ومن القند السكر على أنواع السيما بمراآش فإنه يقال إن بها 

وهو ثلث درهم من الدراهم المصرية ويعمل   : كر وإن حمل حمار من القصب يساوي درهمًا من دراهمهمأربعين معصرة للس
منه المكرر الفائق ومع ذلك فليس لهم به اهتمام الآتفائهم عنه بعسل النحل مع آثرته عندهم وميلهم إليه أآثر من السكر حتى 

   . ىيقال إنه ال يستعمل السكر عندهم إال الغرباء أو المرض

   . وأمـا رياحينهـا فبهـا الورد والبنفسج والياسمين واألس والنرجس والسوسن والبهار وغير ذلك

الجملة الثانية في مواشيها و وحوشها وطيورها أمـا مواشيهـا ففيهـا مـن الـدواب الخيل والبغال والحمير واألبل والبقر والغنم 
   . أما الجاموس فال يوجد عندهم

فبها منه األوز والحمام والدجاج ونحوها والكرآي عندهم آثير على بعد الدار واسمه عندهم الغرنوق وهو صيد  وأما الطير
   . الملوك هناك آما بمصر والشام

   . وأما وحوشها ففيها من أنواع الوحش الحمر والبقر والنعام والغزال والمها وغير ذلك

والدراهم أما مثاقيل الذهب فأوزانها ال تختلف وأما الدراهم فذآر في مسالك األبصار الجملة الثالثة فيما تتعامل به من الدنانير 
درهـم آبيـر ودرهـم صغيـر فالدرهـم الكبيـر قـدر ثلث درهٍم من الدراهم النقرة بمصر   : أن معاملتهـا درهمـان  : عن الساليحي

   . ر سدس درهم نقرة بمصر والشاموالشام والدرهم الصغير على النصف من الدرهم الكبير يكـون قـد

   . وعند األطالق يراد الدرهم الصغير دون الدرهم الكبير إال بمراآش وما جاورها فإنه يراد بالدرهم عند األطالق الدرهم الكبير

   . وآل مثقال ذهب عندهم يساوي ستين درهمًا آبارًا تكون بعشرين درهمًا من دراهم النقرة بمصر  : قال

   . ها فعلى ما تقدم من رطل أفريقية وهي آل رطل ست عشرة أوقية آل أوقية أحٌد وعشرون درهمًا من دراهمهاوأما رطل

   . وأما آيلها فأآثره الوسق ويسمى الصفحة وهو ستون صاعًا بالصاع النبوي على السواء
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عر زمانه المتوسط في غالب األوقات الجملة الرابعة في ذآر أسعارها قد ذآر في مسالك األبصار عن الساليحي أيضًا عن س
وهو   : أن سعر آل وسٍق من القمح أربعون درهمًا من الدراهم الصغار  : وهـي الدولـة الناصريـة محمد بن قالوون وما قاربها

   . ثالثة عشر درهمًا وثلث درهم من نقرة مصر والشعير دون ذلك

   . ائر من الدجاج بثالثة دراهم من الصغار وعلى نحو ذلكوآل رطل لحٍم بدرهٍم واحٍد من الدراهم الصغار وآل ط

   . الجملة الخامسة في صفات أهلها في الجملة قـد تقـدم أن معظـم هـذه المملكـة فـي اإلقليـم الثالـث

   . واألقليم الثالث هو صاحب سفك الدماء والحسد والحقد والغل وما يتبع ذلك  : قـال ابـن سعيد

إن اإلقليم الثالث وإن آثـرت فيـه األحكـام المريخيـة علـى زعمهـم فإن للمغرب األقصى من ذلك الحظ   : أقولوأنا   : ثم قال
الوافر ال سيما في جهة السوس وجبال درن فإن قتل األنسان عندهم آذبح العصفور قال وآم قتيل قتل عندهم على آلمٍة وهم 

   . بالقتل يفتخرون

   . هل المغرب األقصى آثرة التنافس المفرط والمحاققة وقلة التغاضي والتهور والمفاتنةإن الغالب على أ  : ثم قال

أما البخل فإنما هو في أراذلهم بخالف األغنياء فإن في آثير منهم السماحة المفرطة والمفاخرة بإطعام الطعام واألعتناء 
   . بالمفضول والفاضل

حدين إلى بني مريٍن والتعريف بالسلطان أبي الحسن الذي أشار إليه في آالمه في المقصد الثالث مـن انتقـال الملـك مـن المو
   . التعريف

وهم على طبقات الطبقة األولى ملوآها قبل األسالم قـد تقـدم أن بلـاد المغرب آلها آانت مع البربر ثم غلبهم الروم الكيتم عليها 
ثم افتتحوا قرطاجنة وملوآهـا و وقع بين البربر والروم فتن آثيرة آان آخرها أن وقع الصلح بينهم على أن تكون البالد 

والجبـال والصحـارى للبربـر ثـم زاحـم الفرنـج الـروم فـي البالد وجاء األسالم والمستولي عليها من والمـدن الساحليـة للـروم 
ملوك الفرنجة جرجيس ملكهم وآان ملكه متصال من طرابلس إلى البحر المحيط وآرسي ملكه بمدينة سبيطلة ومن يده 

   . انتزعها المسلمون عند الفتح

ن بني أمية وبني العباس آان آرسي المملكة بعد الفتح بأفريقية وآان نواب الخلفاء يقيمون بها الطبقة الثانية نواب الخلفاء م
   . وينزلون القيروان وآانوا يولـون علـى مـا فتـح مـن بلـاد المغـرب مـن تحـت أيديهـم

فبقي األمر على ذلك أيام عبد اهللا بن أبي سـرح الـذي افتتحهـا فـي خالفـة عثمـان ابـن عفـان رضـي اللـه عنـه ثم أيام معاوية 
بن صالح ثم أيام عقبة بن نافع ثم أيام أبي المهاجر ثم أيام عقبة بن نافع ثانيًا ثم أيام زهير بن قيس ثم أيام حسـان بـن النعمـان 

بن نصير ثم أيام محمد بن يزيد ثم أيام إسماعيل بن عبد اهللا بـن أبـي المهاجـر ثـم أيـام يزيـد بـن أبـي مسلـم ثم  ثم أيام موسى
أيام بشر بن صفوان الكلبي ثم أيام عبيد بن عبد الرحمن السلمي ثم أيام عبد اهللا بن الحبحاب ثم أيام آلثوم بن عياض ثم أيـام 

الرحمن بن حبيب ثم أيام حبيب بن عبد الرحمن ثم أيام عبد الملك بن أبـي الجعـد ثـم أيـام عبـد  حنظلـة بـن صفوان ثم أيام عبد
األعلـى بـن السمـح المعافري ثم أيام محمد بن األشعث ثم أيام األغلب بن سالم ثم أيام عمرو بن حفص ثم أيام يزيد بن حاتم 

ثم أيام هرثمة بن أعين ثم أيام محمد بن مقاتل ثم أيام إبراهيم بن بن قبيصة ثم أيام روح بن حاتم ثم أيام الفضل بن روح 
   . األغلب ممن تقـدم ذآـره فـي ملـوك أفريقيـة فـي خالفـة هـارون الرشيد

   . وفي أيامه ظهرت دعوة األدارسة األتي ذآرهم بعد هذه الطبقة

   . سوسيأتي بسط القول فيهم بعض البسط في الكالم على مكاتبـة صاحب تون

الطبقة الثالثة األدارسة بنو إدريس األآبر بن حسن المثلث بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وآان مبدأ 
أمرهم أنه لما خرج حسين بن علي بن حسٍن المثلث بمكة سنة سبعين ومائة أيام الهادي واجتمع عليه قرابته وفيهم عمه إدريس 
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ق بالمغرب وصار إلى مدينة وليلي من المغرب األقصى فاجتمع إليه قبائل البربر وبايعوه وفتح وقتل الحسين فر إدريس ولح
   . أآثر البالد وبقي حتى مات سنة خمس وسبعين ومائة

   . وأقاموا الدعوة بعده البنه إدريس األصغر

ومائة وهو ابن إحدى عشرة سنًة وافتتح وآـان أبوه قد مات وترك أمه حامًال به فكفلوه حتى شب فبايعوه سنة ثماٍن وثمانين 
جميع بالد المغرب وآثر عسكره وضاقت عليهم وليلي فاختط لهـم مدينة فاس سنة ثنتين وتسعين ومائة على ما تقدم وانتقل 

   . إليها واستقام له األمر واستولى على أآثر بالد البربر واقتطع دعوة العباسيين ومات سنة ثالث عشرة ومائتين

باألمـر بعـده ابنـه محمـد بـن إدريـس ومـات سنـة إحـدى وعشريـن ومائتين بعد أن استخلف في مرضـه ولـده عليشـا وقـام 
   . بـن محمـد وهو ابن تسع سنين ومات سنة أربع وثالثين ومائتين لثالث عشرة سنًة من واليته

   . وآان قد عهد ألخيه يحيى بن محمد فقام باألمر بعده ومات

مكانـه ابنـه يحيـى بن يحيى ثم مات فاستدعوا ابن عمه علي بن عمر ابن إدريس األصغر فبايعوه بفاس واستولى على فولـي 
   . جميع أعمال المغرب وقتل سنة اثنتين وتسعين ومائتين

وافته وقام باألمر بعده يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس األصغر وملك جميع المغرب وخطب له على منابره وبقي حتى 
جيوش عبيد اهللا المهدي الفاطمي فغلبوه على ملكه وخلع نفسه من األمر وأنفذ بيعته إلى المهدي سنة خمس وثلثمائة واستقر 

   . عامًال للمهدي على فاس وعملها خاصًة وبقية المغرب بيد موسى بن أبي العافية آما سيأتي

كناسة من قبائل البربر ألول الفتح بنواحي تارا من أوساط المغرب الطبقة الرابعة ملوك بني أبي العافية من مكناسة آانت م
األقصى واألوسط وآانـوا يرجعـون فـي رياستهـم إلـى بنـي أبـي باسـل بن أبي الضحاك وآانت الرياسة في المائة الثالثة 

س بن ورصطف بن بن حيوس بن منازل بن أبي الضحاك بن يزول بن تافرسين بن فراديس بن ونيف بن مكنا -لمصالة 
وموسى بن أبي العافية بن أبي باسل بن أبي الضحاك المتقدم  -يحيى بن تمصيت بن ضريس بن رجيك بن مادغش بن بربر 

   . ذآره

   . ولمـا استولى عبيد اهللا المهدي على المغرب صار مصالة بن حيوس من أآبر قواده و واله مدينة تاهرت والغرب األوسط

المغرب األقصى سنة خمس وثلثمائة واستولى علـى فـاس ثـم علـى سجلماسـة واستنـزل يحيـى بن ولما زحف مصالة إلى 
إدريس بفاس إلى طاعة عبيد اهللا المهدي وأبقاه أميرًا على فاس علـى ما تقدم عقد البن عمه موسى بن أبي العافية أمير مكناسة 

   . تسول وتازا وما معهما وقفل مصالة إلى القيروان  : على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل

أغراه موسى بن أبي العافية بيحيى بن   : فقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب وعاود مصالة غزو المغرب سنة تسع وثلثمائة
انًا الكتامي وقفل إدريس فقبض عليه وأخذ ماله وطرده فلحق ببني عمه بالبصـرة والريف و ولى مصالة مكانه على فاس ريح

   . إلى القيروان فمات وعظم ملك موسى بن أبي العافية بالمغرب

ثم ثار بفاس سنة ثالث عشرة وثلثمائة الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس الملقب بالحجام ودخل فاس على حين غفلة من 
لعافية والتقوا فهلك جماعٌة من مكناسة ثم آانت أهلها وقتل ريحانًا واليها واجتمع الناس على بيعته ثم خرج لقتال ابن أبي ا

   . الغلبة لهم

حامد بن حمدان الهمداني فقبض عليه واعتقله وأمكن ابن   : ورجع الحسن مهزومًا إلى فاس فغدر به عامله على عدوة القرويين
حمدًا واستولى ابن أبي العافية على أبي العافية من البلد وزحف إلى عدوة األندلسيين فملكها وقتل عاملها و ولى مكانه أخاه م

   . فاس وجميع المغرب وأجلى األدارسة عنه
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ثم استخلف على المغرب األقصى ابنه مديـن وأنزلـه بعـدوة القروييـن واستعمـل علـى عـدوة األندلسييـن طـوال بن أبي زيد 
   . وعزل عنه محمد بن ثعلبة

ها وغلب عليها صاحبها الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد ونهض إلى تلمسان سنة تسع عشرة وثلثمائة فملك
أخي إدريس األآبر الداخل إلى المغرب بعده ورجـع بعـد فتحها إلى فاس وخرج   : من عقب سليمان ابن عبد اهللا  : بن سليمان

ـد اهللا المهدي قائده حميدًا المكناسي عن طاعة العبيديين وخطب للناصر األموي خليفة األندلس علـى منابـر عملـه فبعـث عبي
ابن أخي مصالة إلى فاس ففر عنهـا مديـن بـن موسـى بـن أبـي العافيـة إلـى أبيـه فدخلها حميد ثم استعمل عليها حامد بن 

   . حمدان ورجع إلى أفريقية وقد دوخ المغرب

مد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل الجذامي على حامد ثـم انتقـض أهـل المغـرب على العبيديين بعد مهلك عبيد اهللا وثار أح
بن حمدان عامل فاس فقتله وبعث برأسه إلى موسى بن أبي العافية فبعث به إلى الناصر األموي باألندلس واستولى على 
رها المغرب وزحف ميسور الخصي قائـد أبـي القاسـم بـن عبيـد اهللا المهدي سنة ثالث وعشرين وثلثمائة إلى فاس وحاص

   . فأحجم ابن أبي العافية عن لقائه واستنزل ميسوٌر أحمد بن بكر عاملها وقبض عليه وبعث به إلى المهدية

ثم خرج أهل فاس عن طاعته وقدموا على أنفسهم حسن بن قاسٍم اللواتي ثم حاصرهم ميسوٌر فدخلوا تحت طاعته واشترطوا 
أقـر حسن بن قاسم على واليته بفاس وارتحل إلى حرب بن أبي العافية فكانت على أنفسهـم األتـاوة فقبـل ميسـوٌر ذلـك منهـم و

بينهم حروب آخرها أن ظهر ميسور على ابن أبي العافية وأجاله عن أعمال المغرب إلى بالد الصحراء ثم قفـل ميسـوٌر إلـى 
   . القيـروان سنـة أربـع وعشريـن وثلثمائـة

لصحراء إلى أعماله بالمغرب وزحف إلى تلمسان ففر عنها أبو العيش ولحق بتكور ورجـع موسـى بـن أبـي العافية من ا
واستفحل أمر ابن أبي العافية بالمغرب األقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك مغراوة وصاحب المغرب األوسط 

الل ذلك سنة سبع وعشرين وبثوا دعوة األموية في أعمالها وبعث ابنه مدين إلى منازلة فاس فحاصرها وهلك موسى في خ
   . وثلثمائة

وقام ابنه مدين بأمره وعقد له الناصر األموي على أعمال أبيه بالمغرب ثم قسم أعماله بينه وبيـن أخويـه البـوري وأبـي منقذ 
ـة وهـو وأجاز البوري إلى الناصر باألندلس سنة خمس وثالثين وثلثمائة فعقـد لـه ثـم هلـك سنـة خمـس وأربعيـن وثلثمائ

   . محاصـٌر ألخيـه مدين بفاس فعقد الناصر البنه منصور على عمله

   . ثم توفي مدين فعقد الناصر ألخيه أبي منقذ على عمله ثم غلب مغراوة على فاس وأعمالها واستفحـل أمرهـم بالمغـرب

 بن مدين إلى األندلس فنزال بها إلى وأزاحـوا مكناسـة عـن ضواحيـه وأعماله وأجاز إسماعيل بن البوري ومحمد بن عبد اهللا
   . أن أجازوا مع واضح أيـام المنصور بن أبي عامر عندما خرج زيري بن عطية عن طاعتهم سنة ستٍّ وثمانين وثلثمائة

الطبقة الخامسة بنو زيري بن عطية من مغراوة من البربر وهو زيري بن عطية بن عبد اهللا بن خزر بن محمد بن خزر بن 
ن صولـات بـن رومان من بطون زناتة من البربر وآان أولية أمره أن زيري هذا آان أمير بني خزر في وقته حفـص بـ

   . وانتهت إليه رياستهم وإمارتهم في البداوة

ولما غلب بلكين بن زيري الصنهاجي صاحب أفريقيـة وقومـه صنهاجـة علـى المغـرب األوسـط سنـة تسـع وستين وثلثمائة 
ه مغراوة الذين آانـوا بـه مـن تقـادم السنيـن وصـار المغـرب األوسـط جميعـه لصنهاجة لحق مغراوة فيمن بقي من وأجلوا عن

بني خزر بالغرب األقصى وأمراؤهم يومئذ محمد بن الخير ومقاتٌل وزيري ابنا عطية بن عبد اهللا وخزرون بن فلفول و 
   . بوصلوا إلى سبتة وأميرهم المنصور بن أبي عامر حاج

وبعث العزيز بن نزار العبيدي من مصر الحسن بن آنون من األدارسة السترجاع ملكه بالمغرب فبعـث المنصـور لحربـه أبـا 
الحكـم عمـرو بـن عبد اهللا بن أبي عامر الملقب بعسكالجة سنة خمس وسبعيـن وثلثمائـة وانحـاش إليـه زيـري ابـن عطية ومن 

حفوا إلـى الحسن بن آنون حتى ألجأوه إلى الطاعة ثم انصرف أبو الحكم بن أبي معه من بني خزر في جموع مغراوة وز
عامر إلى األندلس فعقـد المنصـور بـن أبـي عامـر علـى المغـرب األقصـى للوزيـر حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي 
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سن بن أحمـد حتى نزل بفاس وضبط وأنفذه إليه سنة ست وسبعين وثلثمائة وأوصاه بملوك مغراوة خصوصًا زيري فسار الح
أعمال المغرب ومات مقاتل بن عطية سنة ثمان وسبعين وثلثمائة واستقـل أخـوه زيـري بـن عطيـة برياسـة مغـراوة وبقـي 

الحسـن بـن أحمـد إلـى أن قتـل في بعض الحروب سنـة إحـدى وثمانيـن وثلثمائـة وبلـغ الخبـر المنصـور بـن أبـي عامـر فعقد 
   . لى المغرب لزيري ابن عطية المذآور وآتب إليه بعهده وأمره بضبط المغرب فاستفحل ملكه وغلب على تلمسانع

فملكها من يد أبي البهار الصنهاجي وبعث بالفتح إلى المنصور بن أبي عامر فجدد له العهد واختط مدينة وجدة سنة أربع 
   . وثمانين وأنزل بها عساآره

صور بن أبي عامر وبين زيزي بن عطية فعقد المنصور لمواله واضٍح على المغرب وعلى حزب زيزي ثم فسد ما بين المن
بن عطية وجهزه إليه في عساآره ثم أتبعه المنصور ابنه المظفر عبـد الملـك فاجتمعـا علـى زيـزي بن عطية ودارت بينهم 

نع عليه أهلها فلحق بالصحراء جريحًا وآتب عبد الحرب فكانت الهزيمة على زيزي وجرح في المعرآة وفر إلى فاس فامت
الملك بن وآان زيزي بن عطية لما فر إلى الصحراء صرف وجهه إلى حرب صهناجة بالمغرب األوسط فقصـده وفتـح 
على تاهـرت وتلمسـان وأعمالهمـا وأقـام الدعـوة فيهـا لهشـام بـن عبـد الملـك خليفـة األندلس وحاجبه المنصور من بعده وبقي 

   . ذلك حتى مات سنة إحدى وتسعين وثلثمائة

وبويع من بعده ابنه المعز ين زيزي فجرى على سنن أبيه من الدعاء لهشام بن عبد الملك والمنصور من بعده ومات المنصور 
   . في خالل ذلك

ر في عمل فاس والمغرب األقصى وقـام بأمـره مـن بعـده ابنـه المظفـر عبـد الملـك وبعـث المعـز بـن زيزي يرغب إلى المظف
فأجابه إلى ذلك وآتب له عهده بذلك خال سجلماسـة فإنهـا آانـت بيـد خزرون وبقي المعز في واليته إلى أن هلك سنة سبع 

   . عشرة وأربعمائة

يعلى اليفرني  وولي من بعده ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية واستفحل ملكه ثم نازعه األمير أبو الكمال تميم بن زيزي بن
   . سنة أربع وعشرين وأربعمائة واستقل بملك المغرب وبقي حتى مات سنة إحدى وثالثين وأربعمائة

وولي من بعده ابنه دوناس المعروف بأبـي العطـاف واستولـى علـى فـاس وسائـر عمـل أبيـه فاستقامت دولته واحتفل بعمارة 
   . انع والحمامات والفنادق وبقي حتى مات سنة إحدى وخمسين وأربعمائةفاس وأدار السور على أرباضها وبنى بها المص

وولـي مـن بعـده ابنـه الفتـوح بـن دونـاس ونازعـه أخـوه األصغـر عجيسة واستولى على عدوة القرويين من فاس وبقي الفتوح 
دلسييـن باب الفتوح المعروف به إلى اآلن بعدوة األندلسيين وافترق أمرههما ووقعت الحرب بينهما وابتنى الفتوح بعـدوة األن

وابتنى عجيسة بعدوة القرويين باب الجيسة المعـروف بـه إلـى الـآن وحذفـت العين منه لكثرة دورانه على األلسنة وبقي األمر 
ه من أمر على ذلك حتى ظفـر الفتـوح بأخيـه عجيسـة وقتله سنة ثالث وخمسين وأربعمائة ودهم المغرب على إثر ذلك ما دهم

   . المرابطين من لمتونة وخشي الفتوح عاقبة أمرهم فرحل على فاس وترآها

وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن حماد إلى المغرب سنة أربع وخمسين فدخل فاس واسترهـن بعـض أشرافهـم علـى 
   . ر بن المعز بن زيزيالطاعـة ورجـع إلـى عملـه وولـي على المغرب بعد الفتوح معتصر بن حماد ن بن معتص

وزحف يوسف بن تاشفين إلى فاس فملكها صلحًا سنة خمٍس وخمسين وأربعمائة وخلف عليها عامله وارتحل إلى غمازة 
فخالفه معتصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من لمتونة وبلغ الخبر يوسف بن تاشفين فأرسل العساآر إلى فاس 

   . ساآره فكانت الدائرة عليه وقتل في المعرآة سنة ستين وأربعمائةوحاصرها وخرج معتصر للقاء ع

   . وبايع أهل فاس من بعده ابنه تميم بن معتصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنٍة وشدة وغالء

تل بها ولمـا فـرغ يوسـف بن تاشفين من أمر عمارة سنة ثنتين وستين وأربعمائة قصد فاس فحاصرها أيامًا ثم افتتحها عنوة وق
نحو ثالثة األف من مغراوة وبني يفرن ومكناسة وقبائل زناتة وهلـك تميـم بـن معتصـر فـي جملتهـم وأمـر يوسـف بن تاشفين 
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بهدم األسوار التي آانت فاصلًة بين العدوتيـن وصيرهمـا مصرًا واحدًا وأدار عليهما سورًا واحدًا وفر من خلص من القتل من 
   . سان وانقرض ملكهم من الغرب األقصى وتصاريف األمور بيد اهللا تعالىمغراوة من فاس إلى تلم

الطبقة السادسة المرابطون من الملثمين من البربر آان الملثمـون مـن البربـر مـن صهناجـة قبـل الفتـح األسالمـي متوطنيـن 
قبائل صهناجة على دين المجوسية قد اتخذوا  ما بي بالد البربر وبالد السودان في جملة  : فـي القفـار وراء رمـال الصحراء

اللثام شعارًا يميز بينهم وبين غيرهم من األمم والرياسة فيهم يومئذ للمتونة ولم يزالوا على ذلك إلى أن آان فتح األندلس 
   . واستمر ملكهم أيـام عبـد الرحمـن أول خلفـاء بنـي أميـة باألندلس

ك الصحـراء مـن لمتونـة يتلوثـان وآـان يرآـب فـي ألـف نجيب وتوفي في سنة اثنتين أول مـن ملـ  : قـال ابـن أبـي زرع
   . وعشرين ومائتين

   . وقام بأمرهم بعده ابنه تميٌم إلى سنة ست وثلثمائة وقتله صهناجة

بتادشت اللمتوني وحج ثـم افتـرق أمرهـم بعـد تميـم مائـًة وعشرين سنة إلى أن قام فيهم أبو عبد اهللا بن نيفاوت المعروف 
   . ومات لثالثة أعوام من رياسته عليهم

وقـام بأمرهـم صهـره يحيـى بـن إبراهيـم فحـج فـي سني أربعين وأربعمائة وعاد وصحبته عبد اهللا بن ياسين الجزولي ليعلمهم 
الدين فلما مات يحيى بن إبراهيم اطرحـوا عبـد اللـه بـن ياسيـن واستعصـوا عليـه وترآـوا األخـذ بقولـه فاعتزلهـم ثـم اجتمـع 

خرج فيهم وقاتل من استعصى عليه منهم حتى أنابوا إلى الحـق وسماهـم المرابطيـن وجعـل أمرهـم عليه رجال من لمتونة ف
فـي الحـرب إلـى األميـر يحيى بن عمر بن وارآوت بن ورتنطق بن المنصور بن مرصالة بن منصور بن فرصالة بن أميت 

ا عليهـا منهـم وعادوا إلى الصحراء وهلك يحيى بن بن راتمال بن تلميت وهو لمتونة فافتتحوا درعـة وسجلماسـة واستعملـو
   . عمر سنة سبع وأربعين وأربعمائة

وولـي مكانـه أخـوه أبـو بكـر بـن عمر ثم افتتحوا بالد السوس سنة ثمان وأربعين ثم مدينة أغمات سنـة تسـع وأربعيـن ثـم بالد 
فـي بعـض الغـزوات سنـة خمسيـن واستمـر أبـو بكـر بـن  المصامدة وجبال درن سنة خمسين ثم استشهد عبد اهللا بن ياسين

عمـر فـي إمـارة قومـه وافتتـح مدينة لواته سنة ثنتيـن وخمسيـن ثـم ارتحـل إلـى الصحـراء لجهـاد السـودان واستعمـل علـى 
خ أقطار المغرب المغـرب ابن عمه يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن وارآوت فسار يوسف في عسكره من المرابطين ودو

   . واختط مدينة مراآش سنة أربع وخمسين

ثم انتزع جبال زناته بالمغرب مـن أيديهـم ثـم افتتـح فـاس صلحـًا سنـة خمـس وخمسيـن ثـم استعيدت بعد فتحها ثم فتحها عنوٌة 
واألندلسييـن وصيرهمـا مصرًا  سنة اثنتين وستين وأربعمائة وأمر بهدم األسوار التي آانـت فاصلـًة بيـن عدوتـي القروييـن

واحدًا ثم افتتح بعد ذلك مدينة تلمسـان واستولـى علـى الغـرب األقصـى والغـرب األوسـط ثـم صـار إلـى األندلـس واستولـى 
   . علـى أآثـر ممالكـه آمـا سيأتـي فـي ذآـر مكاتبـة صاحـب األندلـس ثـم توفـي يوسـف بن تاشفين على رأس المائة الخامسة

   . وقـام باألمـر بعـده ابنـه علـي بـن يوسف فاستولى على ما آان بيد أبيه من العدوتين وسار فيهم بأحسن السيرة

   . وألربع عشرة سنًة من واليته آان ظهور المهدي بن تومرت صاحـب دولـة الموحدين

   . هور الموحدينومات علي بن يوسف سنة سبع وثالثين وقد ضعفت آلمة المرابطين باألندلس لظ

وقام باألمر بعده ولده تاشفين بن علي وأخذ بطاعته وبيعته أهل العدوتين وقد استفحل أمر الموحدين وعظم شأنهم ونزل 
تلمسان فقصده الموحدون ففر إلى وهران واتبعه الموحدون ففقد ثم بويع بمراآش إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن 

   . لعوهتاشفين فألفوه عاجزًا فخ
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وولـي مكانـه عمـه إسحـاق بـن علـي بـن يوسـف بن تاشفين وقد ملك الموحدون جميع بالد المغرب وقصدوه في مراآش 
فخـرج إليهـم فـي خاصتـه فقتلـوه وأجـاز عبـد المؤمـن والموحـدون إلـى األندلس فملكوه سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وفر 

   . أمراء المرابطين في آل وجه

  الطبقة السابعة ملوك الموحدين  

آان أول أمرهم أن المهدي محمد بن تومرت آان إمامًا متضلعًا بالعلوم قد حج ودخل العراق واجتمع بأئمته من العلماء 
والنظار آالغزالي وإليكا الهراسي وغيرهما وأخذ بمذهب األشعرية أهـل السنـة ورجـع إلـى الغـرب وأهلـه يومئـٍذ على مذهب 

الظاهر في منع التأويل فاجتمع إليه قبائل المصامدة من البربر وجعل يبث فيهم عقائد األشعرية وينهى عن الجمـود علـى  أهل
   . الظاهـر وسمي أتباعه الموحدين تعريضًا بتكفير القائلين بالتجسيم الذي يؤدي إليه الوقوف على الظاهر

ن البربر وصرفوا القول في ذلك إليه ودعا المصامدة بيعته على التوحيد وآان الكهان يتحدثون بظهور دولٍة بالمغرب ألمة م
   . وقتال المجسمين سنة خمس عشرة وخمسمائة فبايعوه على ذلك

ولما آملت بيعته لقبوه المهدي وآان قبل ذلك يلقب األمام وأخذوا في قتال المرابطين من لمتونة وقام باألمر بعده عبد المؤمن 
   . هبن علي بعهده إلي

فكان من أمره ما تقدم من استيالئه على العدوتيـن وانقـراض ملـك المرابطيـن بهمـا وآـان ذلـك مـن سنـة أربـع وثالثيـن 
   . وخمسمائـة إلـى سنـة إحـدى وأربعيـن

ثـم صـرف همـه إلـى بجاية وأفريقية فافتتحهما واستخلص المهدية والبالد الساحلية التي آانت النصارى قد استولوا عليها من 
   . أيديهم واستولى على سائر بالد أفريقية وعاد إلى الغرب في سنـة سـت وخمسيـن وخمسمائـة

   . ثمـاٍن وخمسين وتوفـي بسـال مـن الغـرب األقصـى فـي جمـادى األخـرة سنـة

وبويـع بعـده ابنـه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فاستولى على ما آان بيد أبيه من العدوتين وأفريقية واشتغل بإصالح 
   . الممالك وجهاد العدو وأجاز إلى األندلس لجهاد النصارى وقتل في بعض غزواته فيه بسهم أصابه

   . وقيل مرض فمات سنة ثمانين وخمسمائة

وبويـع ابنـه يعقوب بن يوسف بإشبيلية عقب وفاته وتلقب بالمنصور فاستولى على ما آان بيد أبيه من الممالك إلى األندلس 
   . وآان له مع العدو وقائع ومرض باألندلـس فمـات سنـة خمـس وتسعين وخمسمائة

   . مغربويويـع ابنـه محمـد ولـي عهده وتلقب الناصر لدين اهللا ورجع إلى بالد ال

وفي أيامه ثار ابن غانيـة علـى أفريقيـة وتغلـب عليها وولى أبا محمد ابن الشيخ أبي حفص عليها فاستقرت بها قدم بنيـه إلى 
اآلن وأجاز إلى األندلس ونزل إشبيلية والتقى مع العدو في صفر سنة تسع وستمائة وابتلي المسلمون في ذلك اليوم ورجع إلى 

   . ن من السنة المذآورةمراآش فمات في شعبا

وبويع ابنه يوسف بن محمد سنة إحدى عشرة وستمائة وهو ابن ست عشرة سنًة ولقب المستنصر باهللا وتأخر أبو محمد ابن 
   . الشيخ أبي حفص عن بيعته لصغر سنة وغلـب عليـه مشيخة الموحدين فقاموا بأمره

   . ائةوبقي الستنصر حتى مات يوم األضحى سنة ست وعشرين وستم

   . وبويع بعده أبو محمد عبد الواحد بـن يوسـف بـن عبـد المؤمـن وهـو أخـو المنصـور ويعـرف بالمخلـوع
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   . وآـان الوالـي بالمرسيـة مـن األندلـس أبـو محمـد عبـد اللـه بـن يعقوب بن المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن

   . فثار باألندلس ودعا لنفسه وتلقب العادل

تصل الخبر بمراآش فاضطرب الموحدون على المخلوع وبعثوا ببيعتهم إلى العادل باألندلس وبادر العادل إلى مراآش وا
   . فدخلها وبقي حتى قتل بها أيام الفطر سنة أربع وعشرين وستمائة

ـم إليـه ثـم قصـد مراآـش وآان أخوه إدريس بن المنصور بإشبيلية من األندلـس فدعـا لنفسـه وبويـع وبعـث الموحـدون ببيعته
   . فهلـك فـي طريقـه بـوادي أم الربيـع مفتتـح سنـة ثالثين وستمائة وتغلب ابن هود على سبتة

   . وبويع بعده ابنه المأمون عبد الواحد بن إدريس فلقب الرشيد ودخل إلى مراآش فبايعوه وبقي حتى توفي سنة أربعين وستمائة

ن علي السعيد ولقب المعتضد باهللا وقام باألمر ثم سار إلى تلمسان فكان بها مهلكه على يد بني عبد وبويـع بعـده أخوه أبو الحس
   . الواد في صفر سنة ست وأربعين وستمائة وآان فيها استيالء النصارى على إشبيلية

ـب المرتضـى وآـان ثم اجتمع الموحدون على بيعة أبي حفص عمر بن أبي إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن فبايعـوه ولق
   . بسـال فقـدم إلـى مراآـش

وفـي أيامـه استولـى أبو يحيى بن عبد الحق المرينـي جـد السلطـان أبي الحسن على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستمائة 
   . واستبد العزفي بسبتة

ثم انتقض على المرتضى قائد حروبه أبو العالء الملقب بأبي دبوس بن أبي عبد اهللا محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن ففر 
منه واجتمع عليه جموٌع مـن الموحديـن وقصـد مراآـش وبهـا المرتضـى فغلبـه عليهـا والتقيـا وفر المرتضى إلى أزمور 

مر أبي دبوس بقتله فقتله واستقل أبو دبوس باألمر وتلقب الواثق باهللا والمعتمد على فقبض عليه وإليها واعتقله إلى أن ورد أ
   . اهللا

ثم جمع بعقوب بن عبد الحق وقصد مراآش فخرج إليه أبو دبوس فكانت الهزيمة على أبي دبوس ففر هاربًا فأدرك وقتل 
مشيخة الموحدين إلى معاقلهم بعد أن آانوا بايعوا ودخل يعقوب بن عبد الحق مراآش وملكها سنة ثماٍن وستين وستمائة وفر 

عبد الواحد بن أبي دبوس ولقبوه المعتصم فأقام خمسة أيام وخرج في جملتهم وانقرض أمر بنـي عبـد المؤمـن ولـم يبـق 
   . للموحدين ملٌك إال بأفريقية لبني أبي حفص على ما سيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

ني عبد الحق من بني مرين القائمون بها إلى اآلن وهو عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن الطبقة الثامنة ملوك ب
محمد بن ورزيز ابن فكوس بن آوماط بن مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديح بـن فاتـن بـن بـدر بـن نجفـت بـن عبـد اللـه 

ن بـن بصلتيـن بـن مشـد بـن إآيا بن ورسيك بن أديدت بن جانا بـن ورتبيـص بـن المعـز بـن إبراهيـم بـن رجيـك بـن واشيـ
   . وهو زناتة

   . آانـت منازل بني مريٍن ما بين فيكيك إلى صا وملوية وآانت الرياسة فيهم لمحمد بن ورزيز بن فكوس

ام بأمرهم من بعده أبو بكر ولمـا هلـك محمد قام بأمره من بعده ابنه حمامة ثم من بعده أخوه عسكر ولما هلك قام برياسته وق
   . ابن عمه حمامة بن محمد وبقي حتى هلك

فقـام مـن بعـده ابنـه محيـو ولـم يـزل حتـى أصابتـه جراحـٌة فـي بعض الحروب وهو في عداد المنصور بن عبد المؤمن وهلك 
   . منها بعد مرجعه إلى الزاب سنة إحدى وتسعين وخمسمائة

   . ـد الحـق بن محيو وآان أآبر أوالده وهو الذي تنسب إليه ملوك فاس اآلنوقـام برياستـه ابنتـه عب
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خامـس خلفـاء بنـي عبـد المؤمن فثارت بينه   : فأحسن السيـر فـي إمارتـه إلـى أن آانـت أيـام المستنصـر يوسـف ابـن الناصـر
   . وبين بني مرين وآانت بينهم حروب هلك في بعضها عبد الحق بن محيو

صـب بنـو مريـٍن بعـده ابنـه أبـا سعيد عثمان بن عبد الحق وشهرته بينهم ادرغال ومعناه بلغتهم األعور وقوي سلطانه ون
وغلب على ضواحي المغرب وضرب األتاوة عليهم وتابعه أآثر القبائل وفـرض علـى أمصـار المغـرب مثـل فـاس وتـازا 

   . الغارة عنهموغيرهما ضريبًة معلومة في آل سنة على أن يكف 

   . ولم يزل على ذلك إلى أن قتله علج من علوجه سنة سبع وثالثين وستمائة

وقام بأمر بنـي مريـن مـن بعـده أخـوه محمـد بـن عبـد الحـق فجـرى علـى سنـن أخيـه فـي األستيـالء علـى بلـاد المغـرب 
وضرب األتاوة على بالده ومدنه إلى أن آانت أيام السعيد بن المأمون من بني عبد المؤمن فجز عساآر الموحدين لقتال بني 

في سنة ثنتين وأربعين وستمائة ودارت الحرب بينهم فكانت الهزيمة على بني مرين وقتل  مريٍن فخرجوا إليهم في جيٍش آثيٍف
   . محمد بن عبد الحق

وقتـام بأمـره مـن بعـده ابنـه أبـو يحيـى زآريـا بـن عبـد الحـق وقسـم جبايتـه ببلـاد المغـرب فـي عشائـر بنـي مرين ودارت 
السعيد بن المأمون من بني عبد المؤمن وانتقـل األمـر مـن بعـده إلـى ابنه عبد اهللا  الحرب ينهم وبين الموحدين إلى أن مات

   . فضعفت دولة بني عبد المؤمن

واستولى أبو يحيى بن عبـد الحق على أآثر بالد المغرب وقصد فاس وبها بعض بني عبد المؤمن فأناخ عليها وتلطف بأهلها 
   . أجابوه إلى ذلك وبايعوه خـارج بـاب الفتـوحودعاهم إلى الدعوة الحفصية بأفريقية ف

ودخـل إلـى قصبـة فـاس لشهريـن مـن مـوت السعيـد فـي أول سنـة ست وأربعين وستمائة وبايعه أهل تازا وأهل سال ورباط 
اد بملك المغرب الفتح واستولى على نواحيها وأقام فيها الدعوة الحفصية واستبد بنو مريٍن بملك المغرب األقصى وبنو عبد الو

   . األوسط

وملـك سجلماسـة سنـة ثلـاٍث وخمسين وستمائة من أيدي عامة الموحدين وبقي حتى هلك بفاس في رجٍب سنة ست وخمسين 
   . وستمائة ودفن بمقبرة باب الفتوح

وآـان غائبـًا بتازا فقدم  وتصـدى للقيـام بأمـره ابنـه عمـر ومـال أهـل الحـل والعقد إلى عمه أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق
ثم وقع الصلح بينهما على أن ترك يعقوب األمر البن أخيه عمر على أن يكون له تازا وبالدها ثم وقع الخلف بنيها والتقيا 

   . فهزم عمر ثم نزل لعمه يعقوب عن األمر

قوب شأنه واستقام سلطانه وأخذ في ورحل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق فدخل مملكًا ثم هلك عمر يعد سنة فكفي يع
   . افتتاح أمصار المغرب

وافتتح أمره باستنقاذ مدينة سـال من أيدي النصارى ثم قصد إلى مراآش فخرج إليه الخليفة المرتضى من بني عبد المؤمن 
تين وستمائة فقتل وآانـت بينهمـا حـرب هزم فيها المرتضى وقتل وبايع الموحدون أخاه إسحاق ثم قبض عليه سنة أربع وس

   . فيمن معه وانقرض أمر بني عبد المؤمن من المغرب

ووصل السلطان أبو يوسف إلى مراآش أول سنة ثمان وستين وستمائة فدخلها وورث ملك الموحديـن بهـا ثـم رجـع إلـى فاس 
قـًة لمدينـة فـاس فـي شـواٍل بعد أن استخلف على مراآش في شوال من سنته وشرع في بنـاء المدينـة التـي استجدهـا مالص

سنـة أربـع وسبعيـن وستمائـة ونزل فيها بحاشيته وذويه وغزا في خالل ذلك النصارى باألندلس أربع مرات حتى أذعن له 
شانجة بن أدفونش وسأله في عقد السلم له فعقد له على شروط اشترطها عليه وعاد إلى بالد المغرب فمرض ومات في آخر 

   . س وثمانين وستمائةالمحرم سنة خم
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وبويـع بعـده ابنـه ولـي عهـده أبـو يعقـوب يوسـف بـن يعقـوب فجرى على سنن أبيه في العدل والغزو وأجاز إلى األندلس 
   . وجدد السلم مع شانجة ملك النصارى

   . ت وسبعمائةوغزا تلمسان مرات وبقي حتى طعنه خصي من خدمه وهو نائم على فراشه فمات سابع ذي القعدة سنة س

وبويع بعده ابنه أبو ثابت عامر بن أبي يعقوب يوسف واختلف عليه النواحي ثم استقام أمره وبقي حتى انتقض عليه عثمان بن 
   . أبي العالء بنواحي طنجة من أقصى الغرب فخرج لقتاله ومرض في طنجة ومات في ثامن صفر سنة سبع وسبعمائة

أبي يعقوب يوسف فأحسن السيرة وأجزل الصالت وسار بسيرة آبائه وبقي حتى مات بمدينة  وبويع بعده أخوه أبو الربيع بن
   . تازا في سلخ جمادى األخرة سنة عشر وسبعمائة ودفن بصحن جامعها

وبويع بعده أخوه أبو سعيد عثمان بن أبي يعقوب يوسف فلما استقام أمره بالغرب األقصى سـار إلـى تلمسـان سنـة أربـع 
سلطان بنـي عبـد الـواد بهـا وانتقـض عليـه محمـد بـن يحيـى   : وسبعمائـة فانتزعهـا مـن موسى ين عثمان بن يغمراس عشـرة

العزفـي صاحب سبتة فسار إليه في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فأذعن للطاعة وأحضر عبد المهيمن بن محمد الحضرمي 
   . من سبتة وولـاه ديوان األنشاء والعالمة

   . في أيامه قصد بطرة وجوان ملك النصارى باألندلس غرناطةو

فاستغاثوا به فأجاز البحر إليهم ولقـى عساآـر النصـارى فهلـك بطـرة وجـوان فـي المعرآـة وآانـت النصـرة للمسلميـن 
   . وتوفـي فـي ذي الحجة سنة إحدى وثالثين وسبعمائة

   . ن علـي بـن عثمـان وهـو الذي آان في عصر المقر الشهابي بن فضـل اللـهوبويـع بعـده ابنـه ولـي عهـده أبـو الحسـ

وسـار إلـى تلمسـان سنـة سبـع وثالثيـن وسبعمائة فملكها من ابن أبي تاشفين سلطان بنـي عبـد الـواد بهـا بعـد أن قتلـه 
   . بقصـره

ألخـرة سنـة ثمـان وأربعيـن وسبعمائـة واتصـل ملكـه مـا وملـك تونـس مـن يـد أبـي يحيى سلطان الحفصيين بها في جمـادى ا
   . بيـن برقـة إلـى السـوس األقصى والبحر المحيط الغربي ثم استرجع الحفصيون تونس بعد ذلك

وملك بعد ذلك سلجماسة قاعدة بالد الصحراء بالغرب األقصى وبقي حتى مات في الثالث والعشرين من ربيع اآلخر سنة ثنتين 
   . ن وسبعمائة بجبل هنتاتةوخمسي

وبويـع بعـده ابنـه أبـو عنـان بـن أبـي الحسـن وآان بنو عبد الواد قد استعادوا تلمسان في أيام أبيه فارتجعهـا منهم في سنة 
   . ثالث وخمسين ونزل له األمير محمد ابن أبي زآريا صاحب بجاية عنها فانتظمـت فـي ملكـه

   . يـن بعـد ذلك باألمانوملـك قسنطينـة مـن الحفصي

   . ثم ملك تونس من أيديهم سنـة ثمـاٍن وخمسيـن

   . ورجـع إلى المغرب فارتجع الحفصيون تونس وسائر بالد أفريقية وبقي حتى توفي في ذي الحجة سنة تسع وخمسين

ولـى عليـه الحسن بن عمرو وزير أبيه وآـان ابنـه أبـو زيـان ولـي عهـده فعـدل عنـه إلـى ابنـه السعيـد بـن أبـي عنـان واست
   . فحجبه في داره واستقل باألمور دونه

ثـم خـرج علـى السعيـد بـن أبـي عنـان عمـه أبـو سالـم إبراهيم بن أبي الحسن وآان باألندلس فجاء إليه باألساطيل واجتمع إليه 
وأسلمـه إلـى عمه أبي سالم وخرج إليه فبايعه  العساآر ووصل إلى فاس وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد عـن األمـر
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ودخل فاس في منتصف شعبان سنة ستيـن وسبعمائة واستولى على ملك المغرب وقصد تلمسان فأجفل عنها أبو حمو سلطان 
ه أبو بني عبد الواد فدخلها باألمان في رجٍب سنة إحدى وستين وسبعمائة فأقر بملكها حفيدًا من أحفاد بني عبد الواد يقال ل

   . زيان ورجع إلى فاس في شعبان من سنته

   . وعاد أبو حمو إلى تلمسان فملكها من أبي زيان

وبنى إيوانًا فخمًا بفاس بجانب قصره وانتقل إليه وفوض أمر القلعة إلى عمر بن عبد اهللا بن علي من أبناء وزرائهم فعمد إلى 
أبي عمر تاشفيـن الموسـوس ابـن السلطـان أبـي الحسـن فأجلسه على أريكة الملك وبايعه في ذي القعدة سنة ثنتين وستين 

   . وسبعمائة

   . لجندوأفاض العطاء في ا

وأصبـح السلطـان أبـو سالـم فوجـد األمـر علـى ذلـك ففر بنفسه فأرسل عمر بن عبد اهللا بن علي في أثره من قبض عليه 
   . واحتز رأسه وأتى بها إلى فاس

ـح ثم أنكر اهل الدولة على عمر بن عبد اهللا ما وقع منه من نصب أبي عمر المذآور لضعف عقلـه فأعمـل فكـره فيمـن يصل
للملـك فوقـع رأيه على أبي زيان محمد ابن األمير عبد الرحمن ابن وآان قد فزع إلى ملك النصارى بإشبيلية من األندلس فأقام 
   . عنده خوفًا من السلطان أبي سالـم فبعـث إليـه مـن أتـى بـه وخلع أبا عمر من الملك وبعث إليه باأللة والبيعة من تلقاه بطنجة

ورحل إلى فاس في منتصف شهر صفر سنة ثالٍث وستين وسبعمائة ودخل إلى قصر الملك فأقام به والوزير عمر بن عبد اهللا 
مستبد عليه ال يكل إليه أمرًا وال نهيًا وحجره من آل وجه فثقـل ذلـك علـى السلطـان أبـي زيان وأمر بعض أصحابه في الفتك 

ل علـى السلطـان مـن غيـر إذن علـى ما آان اعتاده من وألقاه في بئر وأظهر للناس أنه بالوزير عمر فبلغ الخبر الوزير فدخـ
   . سقط عن ظهر فرسه وهو ثمل في تلك البئر

واستدعـي مـن حينـه عبـد العزيز ابن السلطان أبي الحسن من بعض الدور بالقلعة فحضر القصر وجلس على سرير الملك 
مل أمره وذلك في المحرم سنة ثمان وستيـن وسبعمائـة واستبـد عليـه آمـا آان مستبدًا على ودخل عليه بنو مرين فبايعوه وآ

من قبله فحجره ومنعه من التصرف في شيء من أمره ومنع الناس أن يسألوه في شيء من أمروهم فثقل ذلك عليه غاية الثقل 
له رجاأل بالقصر فخرجوا عليه وضربوه بالسيوف حتى وأآنه في نفسه إلى أن استدعاه يومًا فدخل عليه القصر وآان قد أآمن 

   . مات

واستقل السلطان عبد العزيز بملكه وقصد تلمسان فملكها من يد أبي حمو سلطان بني عبد ودخلها يوم عاشوراء سنة اثنتين 
   . وسبعين وسبعمائة

ا يريد المغرب فمرض ومات في الثاني وارتحل عنها آخر المحرم إلى الغرب ووصل إلى فاس ثم عاد إلى تلمسان وخرج منه
   . والعشرين من ربيع اآلخر سنة أربع وسبعين وسبعمائة

وبويـع بعـد ابنـه سعيـد بـن عبـد العزيز وهو طفل وقام بأمره وزيره أبو بكر بن غازي ورجعوا به إلى المغرب ودخل إلى 
   . التصرف في شيء من أمره لصغره فاس وجددت له البيعة بها واستبد عليه الوزير أبو بكر وحجره عن

   . ورجع أبو حمو سلطان بني عبد الواد إلى تلمسان فملكها في جمادى سنة أربع وسبعين وسبعمائة

   . وخرج عليه أبو العباس بن أبي سالم وآان باألندلس فأجاز البحر وسار إلى فاس فملكها

ك المغرب وآان ذلك بمواألة ابن األحمر صاحب األندلس فاتصلت ودخلها أول المحرم سنة ست وسبعين وسبعمائة واستقل بمل
بينهما بذلك الصحبـة وتأآـدت المـودة وتخلـى عـن مراآـش لعبد الرحمن وآان بينهما صلح وانتقاض تارًة تارًة وقصد تلمسان 

   . حمو فملكها من أبي حمو بعد فراره عنها وأقام بها أيامًا وهدم أسوارها وخرج منها في أتباع أبي
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وخالفـه السلطـان موسـى ابـن عمه أبي عنان إلى فاس فملكها ونزل دار الملك بها في ربيع األول وقدم السلطان أبو العباس 
إلى فاس فوجد موسى ابن عمه قد ملكها ففر عنها إلى تازا ثم أرسل إلى السلطان موسى بالطاعة واألذعان فأرسل من أتى به 

   . األندلس واستقل السلطان موسى بملك المغرب وتوفي لثالث سنين من خالفتهإليه فقيده وبعث به إلى 

وبويـع بعـده المتنصـر ابـن السلطـان أبـي العبـاس فلم يلبث أن خرج عليه الواثق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي 
   . ثمان وثمانين وسبعماائةالحسن من األندلس فسار إلى فاس ودخلها وحل بدار الملك بها وبويع في شوال سنة 

وبعث المنتصر إلى أبيه العباس باألندلس فأجاز السلطان أبو العباس من األندلس إلى سبتة فملكها في صفر سنة تسع وثمانين 
   . وسبعمائة ثم استنزله عنها ابن األحمر صاحب األندلس وانتظمها في ملكه

جنده عليها ثم سار إليها ابنه المنصر وملكها وسار السلطان أبو  ثم ظهرت دعوة السلطان أبي العباس بمراآش واستولى
العباس إلى فاس فملكها ودخل البلد الجديد بها خامس رمضان سنـة تسع وثمانين وسبعمائة لثالثة أعوام وأربعة أشهر من 

   . خلعه وبعث بالواثق إلى األندلس ثم أمر بقتله فقتل في طريقه بطنجة

ـب تلمسان قد مات واستولى عليها بعده ابنه أبو تاشفين قائمًا بدعوة أبي العبـاس صاحـب فـاس ومـات وآـان أبـو حمـو صاح
أبـو تاشفيـن وأقيـم ابنـه طفًال فيها ثم قتله عمه يوسف بن أبي حمو وجهـز السلطـان أبـو العبـاس ابنـه أبـا فـارس عثمـان 

   . أبو العباس بمدينة تازا في المحرم سنة ست وتسعين وسبعمائةفملكهـا وأقـام فيهـا دعوة أبيه وتوفي السلطان 

   . واستدعـوا ابنه أبا فارس فبايعوه بتازا ورجعوا به إلى فاس وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمو من األعتقال وبعثوا به إلى تلمسان

ن السلطان أبي العباس أحمد ابن السلطان أبي عثمان اب  : وهو السلطان أبو فارس  : وبقـي أبـو فارس في مملكة الغرب إلى اآلن
   . سالم إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن علي ابن السلطان أبي سعيد عثمان ابن السلطان أبي يوسف بن عبد الحق

المقصد الرابع في بيان ترتيب هذه المملكة وفيه عشر جمل الجملة األولى في ذآر الجند وأرباب الوظائف ومقادير األرزاق 
الجارية عليهم وزي السلطان وترتيب حاله في الملك أما الجند فأشياخ آبار وأشياخ صغار وهم القائمون مقام األمراء 

الطبلخانات بمصر على ما تقدم في أفريقية وال يعرف بها أميٌر له عدة آما بمصر والشام وإيران وال يطلـق اسـم األمـرة 
   . عندهم على أحد من الجند بحال

ـد األشياخ عامة الجند من األندلسيين وغيرهم والعلوج من الفرنج على ما تقدم في مملكة أفريقية من غير فرق في ثـم بع
   . الترتيب والوزراء والقضاة وأرباب الوظائف على نحو ما تقدم في أفريقية

شياخ وعامة الجند فإنهم يتعممون الجملة الثانية في زي السلطان واألشياخ وأرباب الوظائف في اللبس أما زي السلطان واأل
بعمائم طواٍل قليلة العـرض مـن آتـان ويعمل فوقها إحرامات يلفونها على أآتافهم ويتقلدون السيوف تقليدًا بدويًا ويلبسون 

 الخفاف في أرجلهـم وتسمى عندهم األنمقة آما في أفريقية ويشدون المهاميز فوقها ويتخذون المناطق وهي الحوائص ويعبرون
   . عنها بالمضمات من فضة أو ذهب

   . وهو يوم عرضهم على السلطان  : وربما بلغت آل مضمة منها ألف مثقال ولكنهم ال يشدونها إال في يوم الحرب أو يوم التمييز

   . ويختص السلطان بلبس البرنس األبيض الرفيع ال يلبسه ذو سيف غيره

   . عليهـم فـي ذلك وال حرج في غير الملون البيض من البرانس على أحد أمـا العلمـاء وأهـل الصلـاح فإنـه ال حـرج

   . وأمـا زي القضـاة والعلمـاء والكتـاب وعامة الناس فقريٌب من لبس الجند

   . وهي األخفاف في الحضر وال يمنع أحٌد منهم من لبسها في السفر  : إال أن عمائمهم خضـر وال يلبـس أحـد منهـم األنمقـة
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أن   : جملة الثالثة في األرزاق المطلقة من قبل السلطان على أهل دولته أما رزق األجناد ففي مسالك األبصار عن الساليحيال
لكٍل واحٍد منهم في آل سنة عشرون ألف مثقاٍل من الذهب يأخذها من قبائل وقرى   : لألشياخ الكبار األقطاعات الجارية عليهـم

   . القمح والشعير والحبوب من تلك البالد نحو عشرين ألف وسقوضياٍع وقالٍع ويتحصل له من 

ولكل واحٍد مع األقطاع األحسان في رأس آل سنة وهو حصـاٌن بسرجـه ولجامـه وسيـف ورمـٌح محليـان وسبنيـة وهـي بقجـة 
قمـاش فيها ثوب طرد وحٍش مذهب سكندري ويعبرون عن هذا الثوب بالزردخاناه وثوبان بياض من الكتان عمل أفريقية 

لف وهو الجوخ وربما زيد األآابر على ذلك وربما نقـص مـن هـو دون هـذه وإحـرام وشـاٌش ثمانـون ذراعـًا وقصبتان من م
   . الرتبة

ولألشياخ الصغار من األقطاع واألحسان نصف ما لألشياخ الكبار مع الحصان المسرج الملجم والسيف والرمح والكسوة 
   . ومنهم من ال يلحق هذه الرتبة فيكون أنقص

فالمقربون إلى السلطان يكون لكل واحٍد منهم ستون مثقالـأة مـن الذهـب فـي آـل   : لـى طبقاتومـن عـدا األشيـاخ مـن الجنـد ع
شهـر وقليـٌل مـا هـم ومـن دون ذلـك يكون له في الشهر ثالثون مثقاأل ثم دونهـا إلـى أن يتناهـى إلـى أقـل الطبقـات وهـي ستـة 

   . مثاقيـل فـي آـل شهـر

   . وال مزدرع وليـس ألحـٍد منهـم بلد

   . وأما قاضي القضاة فله في آل يوم مثقاٌل من الذهب وله أرٌض يسيرة يزرع بها ما تجيء منه مؤونته وعلف دوابه

وأما آاتب السر فله في آل يوم مثقاألن من الذهب وله محيران يعني قريتين يتحصل له منهما متحصل جيد مع رسوم آثيرة 
ت ولكل واحٍد من آاتب السر وقاضي القضاة في آل سنة بغلة بسرجها ولجامها وسبنية قماش له على البالد ومنافع وإرفاقا
   . برسم آسوته آما لألشياخ

من عادة سلطانهم أن يجلس في بكرة آل يوم ويدخل عليه   : الجملة الرابعة في جلوس السلطان في آل يوم قال الساليحي
   . وهـي المخافـي فيها أطعمة ملونة منوعة  :  : سمـاط ثرائـد فـي جفـاٍن حولهـا طوافيـراألشياخ الكبار فيسلمـوا عليـه فيمدلهـم ال

   . بعضها مصنوع بالسكر ومعظمها مصنوع بالعسل والزيت فيأآلون ثم يتفرقون إلى أماآنهم  : ومع ذلك الحلوى

   . وربما رآب السلطان بعد ذلك والعسكر معه وقد ال يرآب

   . ر فإن الغالب أن يرآب بعد العصر في عسكره ويذهب إلى نهر هناكأما أخريات النها

ثم يخرج إلى مكاٍن فسيح من الصحراء فيقف به على نشز من األرض وتتطارد الخيل قدامه وتتطاعن األقران وتمثل الحرب 
   . لديه وتقام صفوفها على سبيل التمرين حتى آأنها يوم الحرب حقيقة

   . قصره وتتفرق العساآر وتحضر العلماء وفضالء الناس وأعيانهم إلى محاضرته حينئذثم يعود في موآبه إلى 

فيمد لهم سماٌط بين يديه فيأآلون ويؤاآلهم ثم يأخذ آاتب السر في قراءة القصص والرقاع والكالم في المهمات ويبيت عنده من 
   . سر فيبيت عندهيسامره من الفضالء في بعض الليالي وربما اقتضت الحال مبيت آاتب ال

قـد جـرت عادة من له ظالمة أن يرتقب السلطان في رآوبه في موآبه   : الجملة الخامسة في جلوسه للمظالم قـال الساليحـي
فتؤخذ قصته وتدفع لكاتب   ! يعني يوم جلوسـه للمظالـم فـإذا اجتـاز بـه السلطان صاح من بعٍد ال إله إال اهللا انصرني نصرك اهللا

إذا عاد جلس في قبة معينة لجلوسه ويجلس معه أآابر أشياخه مقلدين السيوف ويقف من دونهم على بعد مصطفين السر ف
   . متكئين على سيوفهم ويقرأ آاتب السر قصص أصحاب المظالم وغيرها فينظر فيها بما يراه
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ه بالذهب نسيجًا بأعلى دائره آياٌت من القرآن الجملة السادسة في شعار السلطان بهذه المملكة مها علٌم أبيٌض حريٌر مكتوٌب علي
   . يسمونه العلم المنصور آما في أفريقية وربما عبر عنه هؤالء بسعد الدولة يحمل بين يديه في المواآب

   . سيف ورمح ودرقة - ومنهـا 

   . هيحملها ثالثٌة من خاصته من وصفانه أو من أبناء خدم سلف  : يحملن بين يديه في المواآب أيضًا

   . أطبار تحمل حوله -ومنها 

   . ويعبرون عنها بالطبرزينات يحملها أآابر قواد علوجه من الفرنـج ورجاٌل من األندلسيين خلفه وقدامه

   . رمـاٌح طـواٌل وقصـاٌر - ومنهـا 

رمٌح طويل ورمحٌٌ قصير وهو متقلد مع   : يحملهـا خمسون رجًال مشاة بين يديه مشدودي األوساط بيد آل واحد منهم رمحان
   . ذلك بسيف

   . الجنائب -ومنها 

وهي خيـل تقـاد أمامـه عليهـا سـروج مخـروزة بالذهـب آالزرآـش ورآبهـا ذهٌب آل رآاب زنته ألف دينار و وعليها ثياب 
   . ج من الحرير مرقوقة بالذهب ويعبرون عن الجنائب بالمقادات وعن ثياب السروج بالبراقعسرو

الطبول تدق خلف ساقته وهي مـن خصائـص السلطـان ليـس ألحـٍد مـن النـاس أن يضرب طبلة غيره حتى يمنع من  -ومنها 
   . ذلك أصحاب الحلق

   . البوقات مع الطبل على العادة -ومنها 

وفـي ليلـة العيديـن ينـادي والـي البلـد فـي أهلها بالمسير ويخرج أهل آل   : السابعة في رآوبه لصالة العيد قـال الساليحـيالجلة 
سوٍق ناحية ومع آل واحٍد منهم قوس أو آلة سالح متجملين بأحسن الثياب ويبيت الناس تلك الليلة أهل آـل سـوق بذاتهـم 

   . لم يختص بهم عليه زنك أهل تلك الصناعة بما يناسبهمخـارج البلد ومع أهل آل سوق ع

فإذا رآب السلطاتن بكرة اصطفوا صفوفـًا يمشـون قدامـه ويرآـب السلطـان ويرآـب العسكـر معه ميمنٍة وميسرة والعلوج 
يوتهم ويحضر خلفه ملتفون به واألعالم منشورة وراءه والطبول خلفها حتى يصلي ثم يعود فينصرف أرباب األسواق إلى ب

   . طعام السلطان خواصه وأشياخه

الجملة الثامنة في خروج السلطان للسفر ومن عادة هذا السلطان إذا سافر أن يخرج من قصره وينزل بظاهر بلده ثم يرتحل 
   . من هناك فيضرب له طبٌل قبيل الصبح إشعارًا بالسفر فيتأهب الناس ويشتغل آل أحد باألستعـداد للرحيل

فإذا صلى صالة الصبح رآب الناس على قبائلهـم فـي منازلهـم المعلومـة ووقفـوا فـي طريـق السلطان صفًا إلى صف ولكل 
قبيل رجٍل علٌم معروف به ومكاٌن في الترتيب ال يتعداه فإذا صلى السلطـان الصبـح قعـد أمـام النـاس ودارت عليـه عبيـده 

له يعرفون بالطلبة يجري عليهم ديوانه يقرأون حزبًا من القرآن ويذآرون شيئًا من ووصفائـه ونقبـاؤه ويجلـس نـاٌس حو
   .  ! الحديـث النبوي على قائله أفضل الصالة والسالم

فإذا أسفر الصبح رآل وتقدم أمامه العلم األبيض المعروف بالعلم المنصور وين يديه الرجالـة بالسالح والخيل المجنوبة بثياب 
   . ية ويعبرون عن ثياب السروج بالبراقعالسروج الموش

   . وإذا وضع السلطـان رجلـه فـي الرآـاب ضـرب علـى طبـٍل آبيـر يقـال لـه تريـال ثلـاث ضربات إشعارًا برآوبه
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ع ثم يسيـر السلطـان بيـن صفـي الخيـل ويسلـم آـل صٍف عليه بأعلى صوته سالٌم عليكم ويكتنفانه يمينًا وشماأل وتضرب جمي
الطبول التـي تحـت البنـود الكبـار الملونـة خلـف الوزيـر علـى بعـٍد مـن السلطان وال يتقدم أمام العلم األبيض إال من يكـون 
   . مـن خـواص علـوج السلطـان وربمـا أمرهـم بالجوالن بعضهم على بعض ثم ينقطع ضرب الطبول إلى أن يقرب من المنزل

إال بعض آبار األشياخ من بني مريٍن أو بعض عظماء العرب وإذا استدعـى أحـدًا ال يأتيـه إال  وإذا رآب السلطان ال يسايره
   . ماشيًا ثم ربما حدثه وهو يمشي وربما أآرمه فأآرمه بالرآوب

ٌي وهم الفراشون ويضربون شقة من الكتان في قلبها جلـود يقـوم بهـا عصـ  : فإذا قرب السلطان من المنزل تقدمت الزمالة
وحبـاٌل مـن القصـب فـي أوتاد وتستدير على آثيٍر من األخبية وبيوت الشعر الخاصـة بـه وبعيالـه وأولـاده الصغار تكون هذه 

الشقة آالمدينة لها أربعة أبواب في آل جهٍة باٌب وهذه الشقة هي المعبر عنها في الديار المصرية بالحوش ويحف به عبيده 
طان أمام ذلك قبٌة آبيرٌة مرتفعٌة من آتاٍن تسمى قبة الساقة لجلوس الناس فيها وحضورهم وعلوجه ووصفانه ويضرب للسل

   . عنده بها وهذه هي التي تسمى بمصر المدورة

   . وإذا عاد السلطان إلى حضرة ملكه ضربت البشائر سبعة أيام وأطعم الناس طعامًا شامًال في موضٍع يسع آافتهم

سألـت أبـا عبـد اللـه الساليحي عن عدة هذا العسكر   : سكر هذه المملكة قـال فـي مسالـك األبصـارالجملة التاسعة في مقدار ع
الذي نعرفه قبـل فتحـه   : فقال - في سلطنة أبي الحسن المريني وآان ابن جرار قد قال إن عسكره مائة ألف وأربعون ألفًا 

ـى أربعيـن ألـف فـارس غير حفظة المدن والسواحـل إال أنه يمكنه إذا تلمسـان أن جريدتـه المثبتـة فـي ديوانـه ال تزيـد عل
   . استجاش لحرٍب عليه أن يخرج في جموٍع آثيرة ال تكاد تنحصر وأنه يمكن أن يكون قد زاد عسكره بعد فتح تلمسان مثل ذلك

الكتاب وآتب تاريخه آتـب السلطـان  جرت العادة أنه إذا انتهى الكاتب إلى آخر  : الجملة العاشرة قال في مسالك األبصار
بخطـه فـي آخـره مـا صورتـه وآتـب فـي التاريـخ المـؤرخ بـه ونقـل عـن الساليحـي أن ذلك ممـا أحدثـه أبـو حفـص عمـر 

قيه الف  : المرينـي عـم السلطـان أبـي الحسـن فـي سلطنتـه وتبعـه السلطان أبو الحسن على ذلك مع وثوقه بكاتب سره حينئذ
   . الفاضل أبي محمد عبد المهيمن بن الحضرمي واعتماده عليه ومشارآته له في آل أمره

فـي جنـوب الغـرب بيـن مملكـة بـر العـدوة وبيـن   : المملكة الخامسة من بالد المغرب جبال البربر قـال فـي مسالـك األبصـار
وهم سلطان أهير وسلطان دمونسة وسلطان   : لبربر بيٌض مسلمونبلـاد مالـي ومـا معهـا من بالد السودان ثالثة ملوك من ا

يلبسـون   : تادمكة آل واحد منهم ملك مستقل بنفسه ال يحكم أحٌد منهم على اآلخر وأآبرهم ملك أهير وزيهم نحو زي المغاربـة
عليهم حكم وال لصاحب مالي وال الدراريـع إال أنهـا أضيـق وعمائـم بأحنـاك ورآوبهـم األبـل وال خيل عندهم وال للمريني 

   . خبز عندهم وعيشهم عيش أهل البر من اللحم واللبن أما الحبوب عندهم فقليلة وهم في قلة أقوات

   . ونقل عن الشيخ عيسى الزواوي أن لهم جباأل عامرًة آثيرة الفواآه

بقليل ولكن صاحب مالي أآثر في تحصيل  وذآر أن ما بأيدي الثالثة تقدير نصف ما لملك مالي من ملوك السودان أو أرجح
األموال الستيالئه على بالد الذهب وما يباع بمملكته من السلع وما يغنمه في الغزوات مـن بلـاد الكفـار لمجاورتـه لهم بخالف 

   . هؤالء فإنه ليس لهم يد تمتد إلى آسٍب بل غالب أرزاقهم مـن دوابهـم

وبين مراآش من بالد المغرب جبال المصامدة وهم خلٌق ال يعد وأمم ال تحصى وهم ودون هؤالء فيما بينهم   : ثـم قـال
   . يفتخرون بالشجاعة والكرم

ثم ذآر أنهم آانوا ال يدينون لسطان إال أنهم دانوا للسلطان أبي الحسن المريني ودخلوا تحت ذيل طاعته على أنهم ال يملكون 
   . أحدًا قيادهم وال يسلمون إليه بالدهم

   . وبكل حال فهم معه بين صحة واعتالل
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بفتـح األلـف والـدال المهملـة وسكـون النـون   : المملكة السادسة من ممالك بالد المغرب جزيرة األندلس قـال فـي تقويـم البلـدان
   . بينهمـا وضـم اللـام ثـم سين مهملة

هو فم بحر الروم وقد تقدم ذآره في الكالم على األبحر في  وهي مقابل بر العدوة من بالد المغرب وبينهما بحر الزقاق الذي
   . أول هذه المقالة

فقيل ملكته أمة بعد الطوفان يقال لها األندلـش بالشيـن المعجمـة فسمـي بهـم ثـم   : وقد اختلف في سبب تسمية األندلس بهذا األسم
ديـن الـروم يقـال ألحدهـم القندلـش بالقاف في أوله وبالشين عـرب بالسيـن المهملـة وقيـل خـرج مـن رومـة ثالثـة طوالع في 

   . المعجمة في آخره فنزل القندلش هذه الـأرض فعرفت به ثم عربت بإبدال القاف همزًة والشين المعجمة سينًا مهملة

   . المذآورة إن اسمه القديـم أفاريـة ثـم سمـي باطقـة ثـم سمـي أشبانية ثم سمي األندلس باسم األمة  : ويقال

وسميت جزيرة إلحاطة البحر بها من الشرق والغرب والجنوب وإن آان جانبه الشمالي متصًال بالبر آما   : قال في تقويم البلدان
   . سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

رآٌن جنوبي غربي   : ل مثلثوجزيرة األندلس على شك  : في ذآر سمك أرضه وحدوده قال في تقويم البلدان  : وفيه ست جمل
   . وهناك جزيرة قـادس وفـم بحـر الزقاق

   . ورآن شرقي بين طرآونة وبين برشلونة وهي في جنوبيه وبالقرب من بلنسية وطرطوشة وجزيرة ميورقة

   . ورآن شمالي بميلة إلى البحر المحيط حيث الطول عشر درجات ودقائق والعرض ثمان وأربعون

   . ن الرآن مدينة شنتياقوه وهي على البحـر المحيـط فـي شمالي األندلس وغربيهاوهناك بالقرب م

إلى الرآن الشرقي الذي عند ميورقـة وهـذا  -وهو الذي عند جزيرة قادس  - والضلع األول من الرآن الجنوبي الغربي   : قال
   . الضلـع هـو ساحـل األندلس الجنوبي الممتد على بحر الزقاق

ثاني من الرآن الشرقي المذآور إلى الرآن الشمالـي الـذي عنـد شنتياقـوه وهذا الضلع هو حد األندلس الشمالي والضلع ال
ويمتد على الجبل المعروف بجبـل لبـرت الحاجـز بيـن األندلس وبين أرض تعرف باألرض الكبيرة وعلى ساحل األندلس 

ي المذآور إلى الرآن الجنوبي المقدم الذآر وهذا الضلع هو ساحل الممتد على بحر برديل والضلع الثالث من الرآن الشمال
   . األندلس الغربي الممتد على البحر المحيط

وطول األندلس من جبل البرت الفاصل بين األندلس واألرض الكبيـرة وهـو نهايـة األندلـس   : قال الحجاري  : قال ابن سعيد
األندلس الغربية ألف ميل وعرض وسطـه مـن بحـر الزقـاق إلـى البحـر المحيـط عنـد وهـي فـي نهاية   : الشرقيـة إلـى أشبونـة

   . طليطلـة وجبـل البـرت ستـة عشـر يومـا

وهـي فـي شرق   : وهـي فـي غـرب األندلـس إلـى أربونـة  : وقد قيل إن طوله غربا وشرقا مـن أشبونـة  : قـال فـي تقويـم البلدان
   . شهر  : ن يوما وقيلاألندلس مسيرة ستي

   . وهو األصح  : قال

واعلم أن جبل البرت المقدم ذآره متصل من بحر الزقاق إلى البحر المحيط وطوله أربعون ميال وفيـه أبـواب فتحهـا األوائـل 
   . حتـى صـار لألندلـس طريـق فـي البر من األرض الكبيرة وقبل فتحها لم يكـن لألندلس من األرض الكبيرة طريق

   . نصف جنوبي ونصف شمالي  : الغرب يقال له جبل الشارة يقسمه بنصفينوفي وسط األندلس جبل ممتد من الشرق إلى 
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  : الجملة الثانية فيما اشتمل عليه من المدن وهو يشتمل على عدة قواعد ومضافات القاعدة األولى غرناطة قال في تقويم البلدان
   . ي اآلخربفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح النون وألف وطاء مهملة وهاء ف

   . أغرناطة بهمزة مفتوحة في أولها  : ويقال

حيث الطول إحدى عشرة درجة   : وهي مدينة في جنوب األندلس موقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . وأربعون دقيقة والعرض سبع وثالثون درجة وثالثون دقيقة

   . ومملكتها في الجنوب والشرق عن مملكة قرطبة وبينها وبين قرطبة نحو خمسة أيام  : قال في تقويم البلدان

وغرناطة في نهاية الحصانة وغايـة النزاهـة تشبـه دمشـق مـن الشـام وتفضـل عليهـا بـأن مدينتها مشرفة على غوطتها   : قال
ل الثلج الذي هو من جنوبيها وتتخرق فيها وعليها األرحي داخل المدينة ولها وهي مكشوفة من الشمال وأنهارها تنصب من جب

   . أشجاٌر وثمار ومياه مسيرة يومين تقع تحت مرأى العين ال يحجبها شيء

باب إلبيرة وهو أضخمها وباب الكحل وباب الرخاء وباب المرضى   : ولهـا ثالثـة عشـر ب أبـا  : قـال فـي مسالـك األبصـار
المصرع وباب الرملة وباب الدباغين وباب الطوابين وباب الفخارين وباب الخندق وباب الدفاف وباب البنود وباب واب 
   . األسدر

ربض الفخارين وربض األجـل وهـو آثيـر القصـور والبساتيـن وربـض البيازين بناحية باب الدفاف   : وحولها أربعة أرباض
   . ة عشر ألف مقاتل وهو ربٌض نستقٌل بحكامه وقضاته وغير ذلكوهو آثير العمارة يخرج منه نحو خمس

وجامعها من أبدع الجوامع وأحسنها منظرًا وهو محكم البناء ال يالصقه بناء تحف به دآاآين الشهـود والعطاريـن وقد قام 
   . سقفه على أعمدة حسان والماء يجري داخله ومساجدها ورباطاتها ال تكاد تحصى لكثرتها

   . أنها قليلة الرياح ال تجري بها الريح إال نادرًا الآتناف الجبال إياها  : في مسالك األبصار وذآر

   . وأصل أنهارها نهران عظيمان شنيل و حدره  : ثم قال

أما شنيل فينحدر من جبل شكير بجنوبيها ويمر على غربي غرناطة إلى فحصها يشق فيها أربعين ميًال بين بساتين وقرى 
   . آثيرة البيوت والغالل وأبراج الحمام وغير ذلك وضياًع

وينتهي فحصها إلى لوشة حيث أصحاب الكهف على قول وجبل شكير المذآور هو طود شامخ ال ينفك عنه الثلج شتاًء   : قال
   . ة أمياللقربه منها إذ ليس بينه وبينها سوى عشر  : وال صيفًا فهو لذلك شديد البرد ويؤثر برده بغرناطة في الشتاء

   . طويل  : وفي ذلك يقول ابن صدرة الشاعر قاتله اهللا

وأمـا   ! لئن آان ربي مدخلي في جهنٍم ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم  ! فـرارًا إلـى نار الجحيم ألنها أرق علينا من شكير وأرحم
ومـزارع وآروم إلى أن ينتهي إلى غرناطة  حـدره فينحـدر مـن جبـٍل بناحيـة وواديـاش شرقـي شكيـر فيمـر بيـن بساتيـن

وهـي   : فيدخلها على باب الدفـاف بشرقيهـا يشـق المدينـة نصفيـن تطحـن بـه األرحـاء بداخلهـا وعليـه بداخلهـا خمـس قناطـر
   . ومبان محكمةقنطـرة ابـن رشيـق وقنطـرة القاضـي وقنطرة حمام جاس والقنطرة الجديدة وقنطرة الفود وعلى القناطر سواٍق 

في أسواقه وقاعاته ومساجده يبرز في أماآن على وجه األرض وتخفى جداوله   : والمـاء يجـري مـن هذا النهر في جميع البلد
   . تحتها في األآثر وحيث طلب الماء وجد وبالمدينة جبالن يشقان وسطها يعرف أحدهما بالخزة وموزور

   . والثاني بالقصبة القديمة وبالز
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بها دور حسان وعاللي مشرفة على فحصهـا فيـرى منهمـا منظـرًا بديعـًا مـن فـروع األنهـار والمزدرعات وغير ذلك مما و
   . يقصر عنه التخييل والتشبيه

   . وقد صارت قاعدة ملك األسالم باألندلس بيد ملوآها من بني األحمر األتي ذآرهم في الكالم على ملوآها

وبها من الفواآه التفاح والقراصيا البعلبكية التي ال تكاد توجد في الدنيا منظرًا وحالوًة حتى أنها   : رقال في مسالك األبصا
   . ليعصر منها العسل

   . وبها الحوز والقسطل والتين واألعناب والخوخ والبلوط وغير ذلك

   . رون ال توجد في الهند وال في غيرهوبجبـل شكير المقدم ذآره عقاقير الهند وعشب يستعمل في األدوية يعرفها الشجا

   . ومقر سلطانها القصبة الحمراء  : قال في التعريف

   . ومعنى القصبة عندهم القلعة وتسمى حمراء غرناطة  : قال

   . وهي قلعٌة عالية شديدة األمتناع  : قال في تقويم البلدان

مباني الضخمة والقصور ظريفة جدًا يجري بهـا المـاء تحـت بلـاط آما وهي بديعٌة متسعٌة آثيرة ال  : قـال فـي مسالـك األبصـار
يجري في المدينة فال يخلو منه مسجٌد وال بيٌت وبأعلى برج منها عين ماٍء وجامعها من أبدع الجوامع حسنًا وأحسنها بناًء وبه 

ذهب والفضة ومنبره من العاج الثريات الفضية معلقة وبحائط محرابه أحجار ياقوت مرصفة في جملة مانمق به من ال
   . واألبنوس

ولم يبق للمسلمين بها غير غرناطة وما أضيف إليها مثل الجزيرة   : فـي الكلـام علـى األندلـس  : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . الخضراء والمرية

   . وهي ممتدة على بحر الزقاق وما يلي ذلك

   . وأولها من جهة المشرق المرية وهي أول مراسي البالد األسالمية  : ثم قال

   . وآانت القاعدة قبل غرناطة حصن إلبيـرة فخـرب فـي زمـن األسلـام وصارت القاعدة غرناطة  : قال في تقويم البلدان

   . نوقد عد في مسالك األبصار من هذه المملكة عدة بالد مضافة إلى مملكة غرناطة اآل

   . بفتح الميم وآسر الراء المهملة وتشديد المثناة من تحت وفي آخرها هاء  : منهـا المريـة قـال في المشترك

   . وهي مدينة بين مملكتي مالقة ومرسية موقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . لعرض خمس وثالثون درجة واثنتان وأربعون دقيقةوالقياس أنها حيث الطول أربع عشرة درجة وا  : قال في تقويم البلدان

وهي مدينة مسورة على حافة الزقاق وهي باب الشرق ومفتاح الرزق ولها بر فضي وساحل تبري وبحٌر زبرجدي   : قال
   . وأسوارها عالية وقلعتها منيعٌة شامخة وهواؤها معتدٌل ويعمل بها من الحرير ما يفوق الجمال

   . والمرية ثالث مدين  : بصارقال في مسالك األ
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لها سور محفوظ من العدو بالسمار والحراس وال عمارة فيها ويليها إلى الشرق المدينة القديمة وتليها المدينة الثالثة المعروفة 
   . بمصلى المرية وهي أآبر الثالث

   . ولها قلعٌة بجوار القديمة من جهة الشمال وتسمى القصبة في عرفهم

   . ما قصبتان في غاية الحسن والمنعةوه  : قال

   . وساحل المرية أحسن السواحل وحولها حصون وقرى آثيرة وجبال شامخة

   . وجامعها الكبير بالمدينة القديمة وهو من بديع الجوامع

   . وهي مدينة آثيرة الفواآه

دوة وبها دار صناعة لعمارة المراآب وأآثر زرعها بالمطر وعليه يترتب الخصب وعدمه وإليها تجلب الحنطة من بر الع
   . وبينها وبين غرناطة مسيرة ثالث أيام

   . وآانت في الزمن األول قبل إضافتها إلى غرناطة مملكة مستقلة

   . ويقال إن وادي المرية من أبدع األودية على أن ماءه يقل في الصيف حتى يقسط على البساتين

   . بجانة  : وعلى وادي المرية  : قال في مسالك األبصار

   . وهي اآلن قرية عظيمة جدًا ذات زيتوٍن وأعناٍب وفواآه مختلفٍة وبساتين ضخمٍة آثيرة الثمرات  : قال

  : لدانومنها شلوبين بفتح الشين المعجمة وضم الالم وسكون الواو وآسر الباء الموحدة وسكون الياء وسماها في تقويم الب
   . شلوبينية

   . وهو من حصون غرناطة البحرية على بحر الزقاق ومنه أبـو علـي عمـر بـن محمـد الشلوبيني إمام نحاة المغرب  : ثم قال

   . وقد غلط من قال الشلوبيني هو األشقر بلغة األندلس  : قال صاحب حماة

   . ة إلرسـال مـن يغضـب عليـه السلطان من أقاربهوبها يزرع قصب السكر وعـي معـد  : قال في مسالك األبصار

   . ومنها المنكب

وهي مدينٌة على القرب من شلوبين دون المرية وبها دار صناعة إلنشاء السفـن وبهـا قصـب السكـر   : قال في مسالك األبصار
ية هنالك إال بها إال ما ال يعتبر وبها زبيٌب منهـا يحمـل السكـر إلـى البلـاد وبهـا المـوز وال يوجد في بلد من البالد األسالم

   . مشهور األسم

   . ومنها بلش

   . وهي مدينة تلي المنكب من جهة الغرب آثيرة التين والعنب والفواآه

   . ليس باألندلس أآثر عنبًا وتينًا يابسًا منها  : قال أبو عبد اهللا بن السديد

   . بفتح الميم وألف آسر الالم وفتح القاف وهاء في اآلخر  : ومنها مالقة قال في تقويم البلدان
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   . وهي مدينة من جنوب األندلس موقها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

وآانـت   : ن دقيقـةوقياس ابن سعيد أنها حيث الطول عشر درج وثالثون دقيقًة والعرض ثماٌن وثالثون درجة وأربـع وخمسـو
فـي القديـم مملكـة مستقلـة ثـم أضيـف الـآن إلى غرناطة وملكها حتى مملكة قرطبة وهي بين مملكتي إشبيلية وغرناطة وهي 

   . على بحر الزقاق وبها الكثير من التين واللوز الحسن المنظر

   . ومنها ينقل يابسًا إلى جيمع األندلس

أحدهما من علوها واألخر من سفلها وجامعها بديع وبصحنه نارنج ونخلة   : ولها ربضان عامران  : قـال فـي مسالك األبصار
  : آاألغشية والحزم والمدورات وبصنائع الحديد  : نابتة وبها دار صناعة إلنشاء المراآب وهي مختصة بعمل صنائع الجلد

   . آالسكين والمقص ونحوهما

   . له في بلدوبها الفخار المذهب الذي ال يوجد مث

وبهـا سـوق ممتـٌد لعمـل الخـوص مـن األطبـاق ومـا فـي معناهـا ولها عدة حصون في أعمالها وفي أعمالها   : قـال ابـن السديـد
   . يوجد الحرير الكثير

   . ومنهـا مدينة مربلة بفتح الميم وسكون الراء المهملة وضم الباء الموحدة وفتح الالم المشددة وهاء في اآلخر

   . وهي مدينة صغيرة مما يلي مالقة من الغرب على الساحل

   . وبها الفواآه الكثيرة والسمك

   . ومنها أشبونة

   . وهي مما يلي مربلة من جهة الغرب على الساحل وهي نظيرها في آثرة الفواآه

   . ومنهـا جبـل الفتـح

ألسالم منيع جدًا يخرج في بحر الزقاق ستة أميال وهو أضيق ما يكون وهـو الـذي نزلـه طـارٌق عنـد فتـخ األندلـس فـي أول ا
عنده وقد آان هذا الجبل في مملكة الفرنج وأقام بيدهـم عـدة سنيـن ثـم أعـاده اللـه تعالـى إلـى المسليمـن فـي أيـام السلطـان 

   . صاحب الديار المصريةأبـي الحسن المريني صاحب الغرب األقصى في زمن الملك الناصر محمد بن قالوون 

   . ومنها الجزيرة الخضراء

   . وهي مما يلي جبل الفتح من الغرب على الساحل وموقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة

   . والقياس أنها حيث الطول تسع درج والعـرض خمـٌس وثالثـون درجـة وخمسون دقيقة  : قال في تقويم البلدان

   . نٌة أمام سبتة من بر العدوة من بالد الغربوهي مدي  : قال

وهي مدينٌة طيبٌة نزهٌة توسطت مدن الساحل وأشرفت بسورها على البحر ومرساها من احسن المراسي للجواز وأرضها 
أرض زرٍع وضرع وخارجها المياه الجارية والبساتين النضيـرة ونهرها يعرف بوادي العسل وعليه مكاٌن نزه يشرف عليه 

   . ى البحر يعرف بالحاجبية ومن مستنزهاتها مكان يعرف بالنقاءوعل

   . وهي من أرشق الندن وأطيبها وأرفقها بأهلها وأجمعها لخير البر والبحر  : قال ابن سعيد
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   . وهي آخر البالد البحرية األسالمية لألندلس وليس بعدها لهم بالد  : قـال فـي مسالك األبصار

من آور إشبيلية مما يلي جانب   : ـآن بيـد النصـارى أعادها اهللا تعالى وقصمهم وقد عدها في تقويم البلدانوهـي ال  : ثـم قـال
   . نهرها من الجنوب

   . ومنها رندة بضم الراء وسكون النون وفتح الدال المهملة وهاء في اآلخر

   . وهي بعيدة عن البحر

   . وعدها في تقويم البلدان من آور إشبيلية

وهي بلدة جليلة آثيرة الفواآه   : وبها معقل تعمم بالسحاب وتوشح باألنهار العذاب وذآر أنها من آبار البلدان ثم قال  : م قالث
   . والمياه والحرث والماشية وأهلها موصوفون بالجمال ورقـة البشرة واللطافة وبينها وبين الجزيرة الخضراء مسيرة ثالثة أيام

   . ومنها مدينة لوشة

   . وهي عن غرناطة على مرحلة بين البساتين والرياض  : قال في تقويم البلدان

   . ومنها وادياش بفتح الواو والٍف ثم داٍل مهملة مكسورة بعدها ياء مثناة تحتية وألف ثم شين معجمة

   . وادآش بإبدال الياء همزًة  : ويقال

وهي بلدٌة حسنة بديعٌة منيعٌة جدًا آثيرة الفواآه والمزارع والمياه تشق أمام أبوابها آمـا فـي غرناطـة   : قال في مسالك األبصار
وهي   : قريبـة مـن جبـل شكيـر المقـدم ذآـره مـع غرناطة فلذلك هي شديدة البرد بسبب ما على الجبل المذآور من الثلج قـال

   . موصوفون بالشعر ويحكم بها الرؤساء من أقارب صاحب غرناطة ومنهـا بسطـةبلدة مملقة وأهلها 

   . وهـي بلـدة تلـي واديـاش المقـدم ذآرهـا

   . وعدهـا فـي تقويـم البلدان من أعمال جيان

ندلس على آثرة ما وهي آثيرة الزرع واختصت بالزعفران فيها منه ما يكفي أهل الملة األسالمية باأل  : قال في مسالك األبصار
   . يستعملونه منه

   . ومنها أندراش

   . وهي مدينٌة ظريفة آثيرة الخصب وتختص بالفخار لجودة تربتها فليس في الدنيا مثل فخارها للطبخ  : قال في مسالك األبصار

   . إلى غير ذلك من البلدان مثل أرحصونة وأنتقيـرة وبرجـة وغيرها

حصون هذه المملكة آثيرٌة جدًا فليس بها من بلٍد إال وحوله حصون آثيرة محفوظة بوالة السلطان و  : قال في مسالك األبصار
   . ورجاٍل تحت أيديهم

بضـم الهمـزة وسكـون الشيـن المعجمـة وضـم الباء الموحدة ثم واو ونون وفي   : القاعدة الثانية أشبونة قـال فـي تقويـم البلـدان
   . آخرها هاء

   . بعض المسافرين أن أولها الم وعن  : قال
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حيث الطول ست درج   : وهي مدينٌة في غرب األندلس وموقعها في أواخر اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . وخمٌس وخمسون دقيقة والعرض اثنتان وأربعون درجة وأربعون دقيقة

   . بحـر المحيـط فـي غربـي إشبيليـة وشماليهـا وغربـي باجـةوهي قاعـدة مملكـٍة علـى ال  : قال في تقويم البلدان

   . وهـي مدينـٌة أزليـة ولها البساتيـن والثمـار المفضلـة على غيرها

   . وبينها وبين البحر المحيط ثالثون ميًال  : قال ابن سعيد

   . وهـي علـى جانـب نهـر يودانـس

   . ـار البـزاةوبزاتهـا خي  : قـال فـي تقويـم البلـدان

أنها اآلن قاعدة مملكٍة من ممالك   : وآانت في آخر وقـت مضافـًة إلى بطليوس وملكها ابن األفطس وذآر في العبر  : قال
النصارى باألندلس يقال لها مملكة البرتقال وأنها عمالة صغيرة وقد أضيفت الـآن إلـى أعمـال جليقية آما سيأتي ذآره في 

   . ألندلسالكالم على ملوك ا

منهـا شنتريـن قـال فـي تقويـم البلـدان بفتـح الشيـن المعجمـة وسكـون النـون وآسـر المثنـاة من فوق والراء   : ولها مضافات
   . المهملـة وسكـون المثنـاة مـن تحـت وفـي آخرهـا نـون فيمـا هو مكتوب بخط ابن سعيد

   . ألندلس ثم استقرت من أعمال أشبونة المقـدم ذآرهـاوهي مدينٌة آانت في القديم من جليقية شمالي ا

حيث الطول ثمان درج وعشر دقائـق والعـرض اثنتان وأربعون   : موقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
م ذآره في الكالم على وهو بحر برديل الخارج من البحر المحيط المقد  : درجة وخمٌس وثالثون دقيقة وهي على بحر برطانية
   . البحور وهي على نهر يصب في البحر وأرضها طيبة

   . ومنهـا شنتـرة

وهـي مدينـٌة ذآرها في تقويم البلدان مع أشبونة استطرادًا ونسبها إلى عملها ولم ومنها مدينة باجة بفتح الباء الموحدة وألف ثم 
   . جيم مفتوحة وهاء في اآلخر

وهـي شرقـي أشبونـة وهـي مـن أقـدم مدائن األندلس وأرضها أرض زرٍع وضرع وعسلها في نهاية   : انقال في تقويم البلـد
   . الحسن ولها خاصية في حسن دباغ األدم وآانت مملكًة مستقلًة

ة التحتيـة وسكـون بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون الالم وفتح المثنـا  : القاعدة الثالثة بطليوس قال في تقويم البلدان
   . الـواو وسيـٍن مهملـة في اآلخر

حيث الطول تسع درج والعرض ثماٌن   : وهي مدينة غرب األندلس موقعها في اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . وثالثون درجة وخمسون دقيقة

   . ومملكتهـا فـي الشمـال والغـرب عـن مملكـة قرطبـة  : قال في تقويم البلـدان

   . وهـي فـي الغـرب بميلـة إلى الجنوب عـن مملكـة طليطلـة

   . وهـي مدينـة عظيمـٌة فـي بسيـط مـن الـأرض مخضـٍر علـى جانـب نهـر
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  : ر بن األفطس وبنى بها المباني العظيمة وفيها يقول ابن الفالسوهي مدينٌة عظيمة إسالمية آانت بيد المتوآل بن عم  : قال
فلله غوٌر مـن جنابـك أو نجـد وهللا دوحاٌت تحفك بينهـا تفجر واديهـا آمـا شقـق البـرد ولها   ! بطليوس ال أنساك ما اتصل البعد

   . مضافات من أعمالها

ثم ألف وراء مهملة مكسورة ودال مهملة وهاء في اآلخـر آمـا هـو فـي خـط بفتح الميم   : منهـا مـاردة قـال فـي تقويـم البلدان
   . ابـن سعيـد

   . وهـي مدينـٌة علـى جنوبـي نهـر بطليـوس موقعهـا في أول اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . حيث الطول تسع درج وخمٌس وخمسون دقيقة والعرض تسع عشرة درجة  : قال ابن سعيد

   . وهي مدينة أزلية ولها ماٌء مجلوٌب تحير صنعته  : في تقويم البلدانقال 

   . وهـي إحـدى القواعـد التـي بنتهـا ملـوك العجم للقرار  : قـال الـرازي  : قـال ابـن سعيـد

عظماء منهم ثم صار  وآان قد اتخذها سالطين األندلس قبل األسالم سريرًا لملك األندلس وآانت في دولة بني أمية يليها  : قال
   . الكرسي بعد ذلك بطليوس وقد صارت اآلن للنصارى

   . ويحكى أنه آان بكنيستها حجر يضيء الموضع من نوره فأخذته العرب أول دخولها

آر ومنهـا يابـرة بيـاء آخـر الحـروف وألـف وباء موحدة وراء مهملة وهاء في اآلخر وهي مدينٌة ذآرها في تقويم البلدان بعد ذ
   . بطليوس استطرادًا

بكسـر األلف وسكون الشين المعجمة وآسر الباء الموحدة وسكون المثناة من   : القاعدة الرابعة إشبيلية قـال فـي تقويـم البلـدان
   . تحت والم وياء ثانية تحتيه وفي آخرها هاء

   . ومعنى اسمها المدينة المنبسطة  : قال

   . لس وجنوبيه على القرب من المحيط موقعها من اإلقليم الرابع من األقاليم السبعةوهي مدينة أزلية في غرب األند

   . حيث الطول تسع درج وعشر دقائق والعرض سبع وثالثون درجـًة وثالثون دقيقة  : قال ابن سعيد

طـول مملكتهـا مـن وهي على شرقي نهرها في األعظم وجنوبيه ولها خمسة عشر ب أبا ومملكتهـا غربـي مملكـة قرطبـة ف
الغـرب مـن عند مصب نهرها في البحر المحيط إلى أعلـى النهـر مـن الشـرق مما يلي مملكة قرطبة نحو خمس مراحل 

وعرضها من الجزيرة الخضراء على ساحـل األندلـس الجنوبـي إلـى مملكـة بطليـوس فـي الشمال نحو خمسة أيام وبينها وبين 
   . ن بيد ملوك النصارىقرطبة أربعة أيام وهي اآل

   . ولها عدة آور في جنوبي نهرها وشماليه

   . بالراء المهملة معقٌل في غاية المنعة  : فمنها آورة أرآش قال في تقويم البلدان  : فأما آورها التي في جنوبي نهرها وهي األآثر

بفتح الشين المعجمة وآسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة التحتية وشين   : ومنهـا آـورة شريـش قـال فـي تقويم البلدان
   . معجمة في اآلخر وإليها ينسب الشريشي شارح المقامات الحريرية

   . اآلخرومنها آورة طريف بفتح الطاء وآسر الراء المهملتين وسكون المثناة التحتية وفاء في 
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   . ومـن الممالـك المضافـة إلشبيليـة مملكـة شلـب  : قـال فـي تقويـم البلـدان

وهي آورة ومدينة في غربي إشبيلية وشماليها على ساحل البحر المحيط بينها وبين قرطبة تسعة أيام وبشلٍب هذه قصر يعرف 
   . طويل  : بقصر الشراخيب وهو الذي يقول فيه بعض شعرائهم

بضـم القـاف   : القاعدة الخامسة قرطبة قـال فـي اللبـاب  ! م على قصر الشراخيب عن فًتى له أبدًا شوٌق إلى ذلك القصروسل
   . وسكون الراء وضم الطاء المهملتين وباء موحدة وهاء في اآلخر

   . هذا هو المشهور  : قال في تقويم البلدان

   . لمعجمة ونقلـه عـن جماعـةهي بلسان القوط بالظاء ا  : وقال ابن سعيد

   . وهـي مدينـة غربـي نهـر إشبيلية في غرب األندلس بجنوب وموقعها في أواخر اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة

   . حيث الطول عشر درج والعرض ثمان وثالثون درجـة وعشـرون دقيقـة  : قـال ابـن سعيـد

   . ومملكة قرطبة شرقي مملكة إشبيلية  : قـال فـي تقويـم البلدان

وهي في الجنوب والشرق عن مملكة بطليوس وفي الجنوب عن مملكة طليطلة ودور قرطبة ثالثون ألف ذراع وهي أعظم 
د وحماماتها تسعمائة مدن األندلس وعليها سوٌر ضخم من الحجـر ولهـا سبعـة أبـواب وبلغـت عدة مساجدها ألفًا وستمائة مسج

   . حمام

   . وهي مدينٌة حصينة

   . منها مدينة الزهراء  : وقد ولها مضافاٌت

   . وهي مدينة بناها الناصر األموي في غربي قرطبة في سفح جبل

   . ومنها القصير

   . وهو حصٌن في شرقي قرطبة على النهر وله آورة من أشهر آورها

   . ومنها حصن المدور

   . معقل العظيم المشهور وللروم به اعتناء عظيموهو ال

   . ومنها حصن مراٍد

   . وهو حصٌن في غربي قرطبة

   . ومنها آورة غافٍق

   . وهي معاملة آبيرة

   . ومنها آورة إستجة
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   . وغير ذلك

المثناة من تحت وآسر الطاء الثانية  بضـم الطـاء المهملة وفتح الالم وسكون  : القاعدة السادسة طليطلة قـال فـي تقويـم البلـدان
   . ثـم لـام وهـاء في اآلخر

حيث الطول خمس عشرة درجة وثالثون دقيقة والعرض ثالث وأربعون   : وموقعها في آخر اإلقليم الخامس قال ابن سعيد
   . درجة وثمان عشرة دقيقة

   . آخر ملوك القوط الذي انتزعها المسلمون منه  : لذريق وهي مدينٌة أزلية آانت قاعدة األندلس في القديم وبها آان آرسي ملك

   . وهي اآلن قاعدة ملك األدفونش أآبر ملوك النصرانية باألندلس المعروف بالفنـش

وهـي من أمنع البالد وأحصنها مبنيٌة على جبٍل عال واألشجار محدقـة بهـا من آل جهة ويصير بها   : قـال فـي تقويـم البلـدان
بقدر الرمانة من غيرها ويكون بها شجر الرمان عدة أنـواع ولهـا نهـر يمـر بأآثرهـا ينحـدر مـن جبـل الشارة من عند  الجلنار

نهر باجة ومنها إلى نهاية األندلس الشرقية عند الحاجز الذي هـو   : حصٍن هناك يقال له باجة وبه يعرف نهر طليطلة فيقال
   . البحر المحيط بجهة شلبجبـل البرت نحو نصف شهر وآذلك إلى 

   . منهـا مدينـة وليـد بفتح الواو وآسر الالم وسكون المثناة من تحت ودال مهملة في اآلخر  : ولها مضافات

حيث الطول إحدى عشرة درجة واثنتـا عشـرة دقيقـة   : وموقعها فـي أواخـر اإلقليـم الخامـس مـن األقاليـم السبعـة قال ابن سعيد
   . مـاٌن وثالثـون درجة وثالث دقائقوالعـرض ث

   . وهي من أحسن المدن  : قال في تقويم البلدان

   . وهي في الغـرب مـن طليطلـة فـي جنوبـي جبـل الشـارة الـذي يقسـم األندلـس بنصفيـن

   . ويحلها الفنش ملك الفرنج في أآثر أوقاته  : قال

   . المهملـة ثم جيم وهي مدينة شرقي طليطلة ومنهـا مدينـة الفـرج بفتـح الفـاء والـراء

   . وشرقيها مدينة سالم

   . ويقال لنهرها وادي الحجارة  : قال ابن سعيد

   . وهـي بالجهـة المشهورة بالثغر من شرقي األندلس  : ومنهـا مدينـة سالـم قـال ابـن سعيـد

   . بفتـح الجيـم وتشديـد المثنـاة مـن تحـت وألـف ونـون فـي اآلخـر  : وهي القاعدة السابعة جيان قال في تقويـم البلـدان  : قال

حيث الطول إحدى عشرة درجة وأربعون دقيقـة والعـرض   : وموقعهـا فـي أول اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . رجة وسبٌع وخمسون دقيقةثمـاٌن وثالثـون د

   . ومملكتها بين مملكتـي غرناطـة وطليطلـة  : قال في تقويم البلدان

   . وهـي فـي نهايـٍة مـن المنعـة والحصانـة
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وهـي عـن قرطبة في جهة الشرق وبينهما خمسة أيام وهي من أعظم مدن األندلس وأآثرها خصبـًا وآانـت بيـد بنـي األحمـر 
أصحاب غرناطة فأخذتها الفرنج منهم بالسيف بعد حصاٍر طويل وبالدها آثيرة العيون طيبة األرض آثيرة الثمار وبها الحرير 

   . الكثير

   . نة قبجاطةمنها مدي  : ولها مضافات

   . وهي مدينٌة نزهة آثيرة الخصب أخذها النصارى بالسيف أيضًا

   . ومنهـا بياسـة بفتـح الباء الموحدة وتشديد المثناة التحتية وألف ثم سين مهملة مفتوحة وهاء في اآلخر

   . منها يحمل إلى األفاقوهي مدينة على نهر إشبيلية فوق إشبيلية طيبة األرض آثيرة الزرع وبها الزعفران الكثير و

   . ومنها مدينة آبدة بمد الهمزة المفتوحة وآسر الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وهاء في اآلخر

وهـي مدينـٌة إسالميـة أحدثـت فـي دولـة بنـي أميـة باألندلـس بجـوار بياسة إال أنها ليست على النهر ولها عيٌن تسقي 
   . الزعفران

   . وهو جبٌل به حصون وقًرى آثيرة - تان ومنها جبل سمن

بضـم الميـم وسكـون الـراء وآسـر السيـن   : ومنها معقل شقورة و حصن برشانة القاعدة الثامنة مرسية قـال فـي تقويـم البلـدان
   . المهملتيـن ثـم يـاء مثنـاة مـن تحتها وهاء في اآلخـر

حيـث الطـول ثمـان عشرة درجة والعرض تسٌع   : ألقاليـم السبعـة قـال ابـن سعيـدوموقعهـا فـي أوائـل اإلقليـم الخامـس مـن ا
   . وثالثون درجة وعشر دقائق

   . وهي من قواعد شرق األندلس  : وهي مدينٌة إسالميـة محدثـٌة بنيت في أيام األمويين األندلسيين قال  : قال في تقويم البلدان

   . ـس بكثـرة المنـازه والبساتيـن وهـي فـي الـذراع الشرقـي الخـارج مـن عيـن نهر إشبيليةوهي تشبه إشبيلية في غـرب األندل

   . ولها عدة منتزهات

   . منها مدينة مولة  : ولها مضافات

   . وهي في غربي مرسية

   . ومنها مدينة أريولة وغير ذلك

الموحدة والالم وسكون النون وآسر السين المهملة وفتح المثناة مـن  بفتح الباء  : القاعدة التاسعة بلنسية قـال في تقويم البلدان
   . تحـت وهـاء فـي اآلخـر

حيـث الطـول عشـرون درجـة والعـرض ثمـاٌن وثالثون   : وموقعهـا فـي أواخر اإلقليم الرابع من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . درجة وست دقائق

   . ـن شـرق األندلـس شرقـي مرسية وغربي طرطوشةوهـي م  : قال في تقويم البلدان

   . وهي في أحسن مكان وقد حفت باألنهار والجنان فال ترى إال مياهًا تتفرع وال تسمع إال أطيارًا تسجع
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   . وهي على جنب بحيرٍة حسنٍة على القرب من بحر الزقاق يصب فيها نهر يجري على شمالي بللنسية

   . ولها عدة منازه

   . منها الرصافة ومنيه ابن عامر وحيث خرجت منها ال تلقى إال منازه

ويقال أن ضوء مدينة بلنسيـة يزيـد علـى ضـوء بلـاد األندلـس وجوهـا صقيـل أبـدًا ال يـرى فيـه مـا ولها   : قال ابن سعيد
   . -نصارى وقد صارت اآلن من مضافات برشلونة في جملة أعمال صاحبها من ملوك ال -  : مضافات

   . منها مدينة شاطبة بفتح الشين المعجمة وألف بعدها طاء مهملة مكسـورة ثـم بـاء موحـدة مفتوحة وهاء في اآلخر

   . منها البطحاء والغدير والعين الكبيرة  : وهي مدينٌة عظيمة ولها معقل في غاية األمتناع وعدة مستنزهات

   . لقراءات السبع وقد صارت اآلن مضافة إلى ملك برشلونة في يد صاحبهاوإليها ينسب الشاطبي صاحب القصيدة في ا

   . ومنها دانية بفتح الدال المهملة وألف ثم نون مكسورة ومثناة تحتية مفتوحة وهاء في اآلخر

عشرة درجة حيث الطول تسع   : وهـي من شرق األندلس وموقعها في أوائل اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . وعشر دقائق

   . والعـرض تسـع وثالثـون درجـة وسـت دقائـق

   . وهي غربي بلنسية على البحر عظيمة القدر آثير الخيـرات ولهـا عـدة حصون

   . وقد صارت اآلن من مضافات برشلونة مع بلنسية على ما سيأتي ذآره في الكالم على ملوك األندلس إن شاء اهللا تعالى

بفتـح السيـن والـراء المهملتيـن وضـم القـاف وسكـون السين الثانية وفتح   : ة العاشرة سرقسطة قـال فـي تقويـم البلـدانالقاعد
   . الطاء المهملة وهاء في اآلخر

   . وهي مدينة من شرق األندلس

   . موقعها في أواخر اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . إحدى وعشرون درجًة وثالثون دقيقة والعرض اثنتان وأربعون درجًة وثالثون دقيقةحيث الطول   : قال ابن سعيد

وهـي قاعـدة الثغـر األعلـى وهـي مدينـة أزليـٌة بيضـاء فـي أرض طيبـة قد أحدقت بها من بساتينها   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . ةزمردة خضراء والتف عليها أربعة أنهار فأضحت بها مرصعًة مجزع

   . منها قصر السرور و مجلس الذهب  : ولها متنزهات

   . رمل  : وفيهما يقول ابن هوٍد من أبيات

بضم الطاءين   : القاعدة الحادية عشرة طرطوشة قال في تقويم البلدان  ! قصر السرور ومجلس الذهب بكما بلغت نهاية الطرب
   . شين معجمـة وهـاٌء فـي اآلخـرالمهملتين وبينهما راء ساآنة مهملة ثم واو ساآنة و
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حيث الطول اثنتان وعشرون   : وهـي مدينـٌة فـي شـرق األندلـس موقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . درجًة وثالثون دقيقة والعرض أربعون درجـة

   . وهـي مـن آراسـي ملـك شـرق األندلـس  : قـال

وهـي شرقـي بلنسيـة في الجهة الشرقية من النهر الكبير الذي يمر على سرقسطة ويصب فـي بحـر الزقـاق علـى نحـو 
   . عشريـن ميـًال مـن طرطوشة

   . وشرقي طرطوشة جزيرة مايرقة في بحر الزقاق وإلى طرطوشة هذه ينسب الطرطوشي صاحب سراج الملوك  : قال

بفتـح البـاء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الشين المعجمة وضم   : ونة قـال فـي تقويـم البلـدانالقاعدة الثانية عشرة برشن
   . النون وسكون الواو ثم نون مفتوحة وهاء في اآلخـر

الفرنـج وموقعهـا وهـي خارجـة عـن األندلـس فـي بلـاد   : ويقـال برشلونـة بإبـدال النـون األولـى المـًا قـال فـي تقويـم البلـدان
حيث الطول أربٌع وعشرون درجًة وثالثـون دقيقـًة والعـرض   : فـي أوائل اإلقليم السادس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد

   . اثنتـان وأربعون درجًة

ميورقـة وهي اآلن قاعدة ملك النصارى بشرق األندلس وقد أضيف إليها أرغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة دانيـة و
   . وغيـر ذلـك

   . علـى مـا يأتـي ذآـره فـي الكالم على ملوك األندلس فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

بفتـح اليـاء المثنـاة مـن تحـت وسكون النون وضم الباء الموحدة والالم ثم واو ساآنـة ونـون   : ينبلونة قـال فـي تقويـم البلـدان
   . مفتوحـة وهـاء فـي اآلخـر

حيث الطول اثنتان وعشرون درجًة وخمس عشرة دقيقة   : وموقعهـا فـي أوائـل اإلقليم السادس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . والعرض أربٌع وأربعون درجـًة

   . وهـي مدينـٌة في غرب األندلس خلف جبل الشارة  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . أحد ملوك الفرنج  : وهي قاعـدة النبري  : قال

   . بفتح النون وتشديد الباء الموحدة المفتوحة وفتح الراء المهملة وهاء في اآلخر -وتعرف هذه المملكة بمملكة نبرة 

على ملوك  وهي مملكٌة فاصلة بين مملكتي قشتالة وبرشلونة وهي مما يلي قشتالة من جهة الشرق وسيأتي ذآرها في الكالم
   . األندلس فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . الـأول نهـر إشبيليـة  : الجملة الثالثة في ذآر أنهاره اعلم أن باألندلس أنهارًا آثيرة قد تقدم ذآر الكثير منها وأعظمها نهران

   . األعظـم وهو في قدر دجلة وهو أعظم نهر باألندلس ويسميه أهل األندلـس النهـر  : قـال ابن سعيد

قـال فـي تقويـم البلـدان ومخرجـه مـن جبـال شقـورة حيـث الطول خمس عشرة درجـة والعـرض ثمـاٌن وثالثـون وثلثان وهو 
   . يجري في لبتدائه من الشرق إلى الغرب ثم يصب إليه عدة أنهر

   . منهـا نهر شنيل الذي يمر على غرناطة
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سير من جبال شقـورة إلى جهات جيان ويمر على مدينة بياسة ومدينة آبدة ثم يمر على ونهر سوس الذي عليه مدينة إستجة وي
قرطبة ثم إذا تجاوز قرطبة وقرب من إشبيلية ينعطف ويجري من الشمال إلى الجنوب ويمر آذلك على إشبيلية وتكـون 

ـم ينعطف فيجري من الشرق إلى الغرب ثم إشبيليـة علـى شرقيـه وطريانـة علـى غربيـه مقابـل إشبيليـة مـن البـر اآلخـر ث
يجاوز حتى يصب في البحر المحيط الغربي عند مكان يعرف ببر المائدة حيث الطول ثمان درج وربٌع والعرض ستٌّ 

وثالثون وثلثان وتكون جزيرة قـادس فـي البحر الرومي على يسار مصبه ويقع في هذا النهر المد والجزر من البحر آما في 
البصـرة ويبلـغ المـد والجـزر فيـه سبعيـن ميـًال إلـى فوق إشبيلية عند مكان يعرف باألرحى وال يملح مـاؤه بسبـب دجلة عند 

المـد عنـد إشبيليـة بـل يبقـى على عذوبته وبين إشبيلية وبين مصب النهر في البحر خمسون ميًال فالمد يتجاوز أشبيلية بعشرين 
فيـه آـل يـوم وليلـة وآلمـا زاد القمـر نـورًا زاد المـد والمراآـب ال تـزال فيـه منحـدرة مع ميًال والمد والجـزر يتعاقبـان 

   . الجزر صاعدًة مع المد وتدخـل فيـه السفن العظيمة األفرنجية بوسقها من البحر المحيط حتى تحط عند سور إشبيلية

   . غه وصفوعلى هذا النهر من الضياع والقرى ما ال يبل  : قال ابن سعيد

   . الثاني نهر مرسية

وهو قسيم نهر إشبيلية يخرجان من جبال شقورة فيمـر نهر إشبيلية مغّربًا على ما تقدم ويصب في البحر   : قال في تقويم البلدان
   . المحيط

   . ويمر نهر مرسية مشّرقًا حتى يصب في بحر الروم عند مرسية

   . لظاهـر أن آـل مـا يوجد ببالد المغرب أو غالبه يوجد بهالجملة الرابعة في الموجود باألندلس وا

   . األّيل والغزال وحمار الوحش  : وقد ذآر في تقويم البلدان أنه يوجد به من الوحش

   . وال يوجد به األسد البتة

   . وقد تقدم ذآر ما ببلدانـه مـن الفواآـه والثمـار فـي الكالم على بالده فأغنى عن أعادته هنا

   . وبه عدة مقاطع رخام من األبيض واألحمر والخمري والمجزع وغير ذلك  : قال في تقويم البلدان

الجملة الخامسة في ذآر ملوك األندلس وهم على طبقات الطبقة األولى ملوآها بعد الطوفان قـال الـرازي فـي آتـاب 
ى ما يذآره علماء عجمها قوٌم يعرفون باألندلش بالشين أول من ملكها بعد الطوفان عل  : األستيعـاب فـي تاريـخ األندلس

المعجمة وبهم سمي األندلـش ثـم عـرب بالسيـن المهملة وآانوا أهل تمجس فحبس اهللا عنهم المطر حتى غارت عيونها ويبست 
   . أنهارها فهلك أآثرهم وفر من قدر على الفرار منهم فأقفرت األندلس وبقيت خاليًة مائة عام

أول من سكنها بعد الطوفان قوٌم يقال لهم األباريون وهم من ولـد طوبـال بـن يافـث بـن نـوح   : وشيوش مؤرخ الروموقال هر
   . عليـه السلـام سكنوهـا بعد الطوفان

   . إن عدد ملوآهم الذين ملكوا األندلس مائٌة وخمسون ملكًا  : قال في الروض المعطار ويقال

وأول من ملك أشبان بن طيطش وهو الذي غزا   : ملكوا بعد طائفة األندلش المتقدم ذآرهم قال الرازي الطبقة الثانية األشبانية
األفارقة وحصر ملكهم بطارقة ونقـل رخامهـا إلى إشبيلية واتخذها دار ملكه وبه سميت وآثرت جموعه فعال في األرض 

   . خرج إليها في السفن فهدمها وقتل من اليهود مائة ألف  : من ملكهوهـي بيـت المقـدس بعـد سنتيـن   : وغزا مـن إشبيليـة إيليـاء

   . واسترق مائة ألف وفرق في البالد مائة ألف ونقل رخام إيلياء واألتها وذخائرها إلى األندلس
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و شان وسوف يا أشبان إنك لذ  : ويحكى أن الخضر عليه السالم وقف على أشبان هذا وهو يحرث أرضًا له أيام حداثته فقال له
أساخٌر بي رحمك اهللا أنى   : فقال له أشبان -   ! يحظيك زمان ويعليك سلطان فإذا أنت تغلبت على إيلياء فارفق بورثة األنبياء

قدر ذاك من قدر في عصاك اليابسة ما تراه فنظر أشبان إلى عصاه فرآها قد   : فقال - يكون هذا وأنا ضعيٌف مهين فقير حقير 
لك وذهب الخضر عنه وقد وقر ذلك في نفسه ووثق بكونه فترك األمتهان وداخل الناس وصحب أهل الباس أورقت فارتاع لذ

وسما بـه جـده فارتقـى فـي طلـب السلطان حتى نال منه عظيمًا ودام ملكه عشرين سنًة واتصلت المملكة في بنيه إلى أن ملك 
   . منهم األندلس خمسة وخمسون ملكًا

بونقات وهي طائفـٌة ثـارت علـى األندلـس مـن رومـة فـي زمـن مبعـث المسيـح عليـه السلـام وملكـوا األندلس الطبقة الثالثة الش
   . واألفرنجة معها وجعلوا دار مملكتهم ماردة واتصل ملكهم إلى أن ملك أربعة وعشرون ملكـًا

   . إن منهـم آـان ذو القرنيـن  : ويقـال

   . وم أن الذي خرج عليهم من رومة ثالث طوالع من الغريقيينوالذي ذآره هروشيوش مؤرخ الر

فكانت جليقية لقندلش ولشبونة وماردة وطليطلة ومرسية للشوانيين   : األنبيـون والشوانيـون والقندلـش واقتسمـوا ملكهـا  : وهم
   . وآانت إشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة لألنبيين حتى زحف عليهم القوط من رومة آما سيأتي

الطبقة الرابعة القوط خرجوا على الشبونقات فغلبوا على األندلس واقتطعوها من صاحب رومة وانفردوا بسلطانهم واتخذوا 
مدينة طليطلـة دار ملكهـم دخشـوش ملـك القـوط وهـو أول مـن تنصـر مـن هؤالء بدعاء الحواريين ودعا قومه إلى النصرانية 

   . وآان أعدل ملوآهم وأحسنهم سيرًة

   . إنه آان قد ولي عليهم ملك يقال له اطفالش  : وقال هروشيوش

   . ثم ولي عليهم بعده ملك اسمه طشريك وقتله الرومانيون

ثم ولي مكانه ملك اسمه تالبه ثالث سنين وزوج أخته من طودشيش ملك الرومانيين وصالحه وولي مكانه ملٌك اسمه لذريق 
ـل ملوآهـا وطـرد الطوائف الذين آانوا بها وبقي الحال على ذلك نحوًا من ثمانين ثالث عشرة سنة فزحف على األندلس وقت

   . سنة ثم هلك لذريق

   . وولي مكانه ابنه وريقش سبع عشرة سنة وانتقض عليـه البشكنـس إحـدى طوائـف القـوط فقهرهم وردهم إلى طاعته ثم هلك

   . وولي بعده الريك ثالثًا وعشرين سنة ثم قتل في حرب الفرنج

   . وولي عليهم أشتريك بن طودريك وهلك بعد خمس سنين من ملكه

   . وولي عليهم بعده بشليقش أربع سنين

   . ثم ملك بعده ملٌك آخر اسمه طوذريق إحدى وستين سنة وقتله بعض أصحابه بإشبيلية

   . ق خمس سنينوولي بعده ملك اسمه املري

   . ثم ولي بعده ملك اسمه طودش ثالث عشرة سنة

   . ثم ولي بعده طود شكل سنتين

   . ثم ملك بعده ملك اسمه أيلة خمس سنين وانتقض عليه أهل قرطبة فحاربهم وردهم إلى طاعته
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   . ثم ولي بعده ملٌك اسمه طنجاد خمس عشرة سنًة

   . عشرة سنة وانتقضت عليه األطراف فحاربهم وسكنهم ثم قتلثم ولي بعده ملٌك اسمه لوبيلذه ثماني 

   . وولي ابنه رذريق ست عشرة سنًة وهو الذي بنى البالط المنسوب إليه بقرطبة

   . ولما هلك ولي بعده ملٌك اسمه ليوبة سنتين

   . ثم ولي بعده ملٌك اسمه بتريق سبع سنين

   . ثم ولي بعده ملٌك اسمه عندمار سنتين

   . ملـك بعـده ملٌك اسمه ششيوط ثمان سنين وعلى عهده آان هرقل ملك قسطنطينية والشام ولعهده آانت الهجرة ثـم

   . ثم ملك بعده ملٌك اسمه رذريق ثالثة أشهر

   . ثم ملك بعده ملٌك اسمه شتنلة ثالث سنين

   . ثم ولي بعده ملٌك اسمه ششنادش خمس سنين

   . سبع سنين ثم ولي بعده ملٌك اسمه خنشوند

   . ثم ولي بعده ملٌك اسمه جنشوند ثالثًا وعشرين سنة

   . ثم ملك بعده ملٌك اسمه بانيه ثمان سنين

   . ثم ملك بعده رجٌل اسمه أبقه ست عشرة سنة

   . ثم ملك بعده رجٌل اسمه أيقه ست عشرة سنة

   . ثم ولي بعده رجٌل اسمه غطسه أربع عشرة سنًة

   . ثم ولي بعده رجل اسمه لذريق سنتين وهو الذي غلبه المسلمون على األندلس وفتحوها منه وهو آخر من ملك منهم

   . وعدد من ملك منهم إلى آخرهم وهو لذريق ستٌة وثالثون ملكًا  : قال صحاب الروض المعطار

أحـد خلفـاء بنـي أميـة فـي   : ة الوليـد بـن عبـد الملـكالطبقة الخامسة ملوآها على أثر الفتح األسالمي وآان فتحهـا فـي خالفـ
سنـة اثنتيـن وتسعيـن وآـان من أمر فتحها أن طليطلة آانت دار الملك باألندلس يومئذ وآان بها بيت مغلق متحامى الفتح 

   . د على ذلك البيت قفًاليلزمه من ثقات القوط قوم قد وآلوا به آي ال يفتح يعهد األول بذلك لآلخر آلما ملك منهم ملك زا

فلمـا ولـي لذريـق األخيـر عـزم على فتح الباب واألطالع على ما في البيت فأعظم ذلك أآابرهم وتضرعوا إليه في الكف فأبى 
يس وظن أنه بيت مال ففض األقفال عنه ودخله فأصابه فارغًا ال شيء فيه إال تابوتًا عليه قفل فأمر بفتحه فألفاه أيضًا فارغًا ل

فيه إال شقة مدرجة قد صورت فيها صور العرب على الخيول وعليهم العمائم متقلدو السيوف متنكبو القسي رافعو الرايات 
إذا آسرت هذه األقفال عن هـذا البيـت وفتـح هـذا التابوت فظهر ما   " على الرماح وفي أعاله آتابة بالعجمية فقرئت فإذا هي 

لمصورة فيه تغلب على األندلس وتملكها فوجم لذريق وعظم غمه وغم األعاجم وأمر برد فيه من هذه الصور فإن األمة ا
   . األقفال وإقرار الحرس على حالهم
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وآان من سير األعاجم أن يبعث أآابرهم بأوالدهم ذآورًا آانوا أو إناثًا إلى بالط الملك ليتأدبوا بأدبه وينالوا من آرامته حتى 
ًا استئالفًا آلبائهم وآان للذريق عامٌل على سبتة من بر العدوة يسمى يليان وله ابنة فائقة الجمال إذا بلغوا أنكح بعضهم بعض

فوجه بها إلى دار لذريق على عادتهم في ذلك فوقع نظر لذريق عليها فأعجبته فاستكرهها على نفسهـا فاحتالـت حتـى أعلمت 
ق ثم تلطف حتى اقتلع بنتـه مـن بيـت لذريـق ثـم لـم يلبـث يليـان أن أباها بذلك سرًا فشق ذلك عليه وحلف ليزيلن سلطان لذري

آتب إلى موسى بن نصير أمير أفريقية من جهة الوليد بـن عبـد الملـك يحرضه على غزو األندلس وحثه على ذلك ووصف له 
   . من حسنها وفوائدها ما دعاه إلى ذلك وهون عليه أمر فتحها

لك ودعًا مولًى له آان على مقدماته يقال له طارق بن زياد فعقـد لـه وبعثـه إليها في سبعة األف فتوثق منه موسى بن نصير بذ
إنه   : فقالت له - وهيأ له يليان المراآب فعبر البحر وحل بجبل هناك يعرف الـآن بجبـل طارق فوجد عجوزًا من أهل األندلس

إنه بكتفه   : نا هذا ويصفه بأنه ضخم الهامة وأنت آذلك وآان يقولآان لي زوج عالم بالحدثان وآان يحدث عن أمير يدخل بلد
   . األيسر شامة عليها شعر فكشف طارق بن زياد ثوبه فإذا بالشامة آما ذآرت العجوز فاستبشر بذلك

النبي ويحكـى أن رأى وهـو فـي المرآب النبي صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء األربعة يمشون على الماء حتى مروا فبشره 
   . صلى اهللا عليه وسلم بالفتح وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد فاستيقظ مستبشرًا وتيقن الفتح وهجم البلد فملكها

   .  " واهللا يؤيد بنصره من يشاء   " وآـان عسكـره قـد انتهـى إلـى اثنـي عشـر ألفًا إال ستة عشر ولذريق في ستمائة ألف 

   . لس حتى قدم إليها مواله موسى بن نصير المتقدم ذآره في رجب من السنة المذآورةوأقـام طـارق باألند

وأقـام موسـى فيهـا سنتيـن ثـم انصـرف إلـى القيـروان واستخلـف عليها ابنه عبد العزيز فنزل قرطبة واتخذهـا دار إمـارٍة لهـم 
بد الملك ثم دس سليمان بن عبد الملك على عبد العزيز وتوجـه موسى سنة ست وتسعين بما سباه وما غنمه إلىالوليد بن ع

   . المذآور من قتله باألندلس التهامه بمواألة أخيه الوليد

   . ثم وليها بعده عبد العزيز بن عبد الرحمن القيسي سنتين وثالثة أشهر

   . ثم وليها السمح بن مالك الخوالني سنتين وتسعة أشهر

   . ي أربع سنين وخمسة أشهرثم وليها عنبسة بن سحيم الكلب

   . ثم وليها يحيى بن مسلمة سنتين وستة أشهر

   . ثم وليها حذيفة بن األحوص القيسي سنًة واحدة

   . ثم وليها عثمان بن أبي نسعة الخثعمي خمسة أشهر

   . ثم وليها الهيثم بن عبيد خمسة أشهر

   . ثم وليها عبد الرحمن بن عبد اهللا الغافقي سنتين وثمانية أشهر

   . ثم وليها عبد الملك بن قطن الفهري أربع سنين

   . ثم وليها عقبة بن الحجاج خمس سنين وشهرين

   . ثم وليها مفلح بن بشر القيسي أحد عشر شهرًا

   . ثم وليها ثوابة الجذامي سنة واحدة
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   . د الرحمن الفهري تسع سنين وتسعة أشهرثم وليها يوسف بن عب

   . ثم آانت دولة بني أمية باألندلس على ما يأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

الطبقة السادسة بنو أمية وآانت دار ملكهم بها مدينة قرطبة وأول من ملكها منهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
   . د الرحمن الداخلالملك بن مروان بـن الحكـم ويعرف بعب

وذلك أن بني العباس لما تتبعوا بني أمية بالقتل هرب عبد الرحمن المذآور ودخل األندلس واستولى عليهـا فـي سنـة تسـع 
   . وثالثيـن ومائـة مـن الهجـرة وقصـده بنـو أميـة مـن المشـرق والتجـأوا إليـه

   . وتوفي في ربيع اآلخر سنة إحدى وسبعين ومائة

   . وملك بعده ابنه هشام وتوفي سنة ثماٍن وسبعين ومائة

واستخلـف بعـده ابنـه الحكـم وفـي أيامـه استعـاد الفرنـج مدينـة برشلونـة فـي سنـة خمـس وثمانين ومائة وتوفي ألربع بقين من 
   . ذي الحجة سنة ست ومائتين

   . عين ومائتين وعمره خمٌس وستون سنةوملـك بعـد ابنـه محمـد وتوفـي في سلخ صفر سنة اثنتين وسب

   . وملك بعده ابنه المنذر وتوفي لثالث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة خمس وسبعين ومائتين

   . وبويع أخوه عبد اهللا يوم موته وتوفي في ربيع األول سنة ثلثمائة

وخوطب بأمير المؤمنيـن وتلقـب بالناصـر بعـد أن  وولي بعده ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد المقتول ابن عبد اهللا المتقدم ذآره
مضى من واليته تسع وعشرون سنة عندما بلغه ضعف خلفاء العباسيين بالعراق وظهور الخلفاء العلويين بأفريقية ومخاطبتهم 

   . بأمير المؤمنين وتوفي في رمضان سنة خمسين وثلثمائة

   . في سنة ست وستين وثلثمائةوولي األمر بعده ابنه الحكم وتلقب بالمستنصر وتو

   . وعهد إلى ابنه هشام ولقبه المؤيد وبايعه الناس بعد أبيه فأقام إلى سنة تسع وتسعين وثلثمائة

ثـم غلبـه محمـد بـن هشـام بـن عبـد الجبـار بـن عبد الرحمن الناصر المتقدم ذآره وتلقب بالمهدي في جمادى األخرة من السنة 
   . المذآورة

به سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر المتقدم ذآره فهرب محمد بن هشام المذآور واستولى على ثم غل
   . الخالفة في شوال من السنة المذآورة

   . ثم عاد هشام بن الحكم المتقدم ذآره في سابع ذي الحجة من السنة المذآورة

   . منتصـف شـوال سنـة ثلـاٍث وأربعمائـة ولقـب بالمستعين ثم عاد سليمـان بـن الحكـم المتقـدم ذآـره فـي

   . ثم غلبه المهدي محمد بن هشام المتقدم ذآره في أخريات السنة المذآورة

ثم غلبه المستعين على قرطبة ثم قتل المهدي محمد بن هشام المذآور وعاد هشام المؤيد إلى خالفته هذا آله والمستعين 
   . تحها عنوًة سنة ثالث وأربعمائـة وقتلـوا المؤيد هشامًامحاصر لقرطبة إلى أن ف
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ملوك الغرب في عساآر من البربر فملكوا قرطبـة سنـة سبـع وأربعمائة   : ثم جاء علي بن حمود وأخوه قاسم من األدارسة
   . وقتلوا المستعين وأزالوا ملك بني أمية من الندلس واتصل ذلك في خلفهم سبع سنين

بن حمود المرتضي باهللا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك ابن المرتضي عبد الرحمن بن الناصر أمير ثم غلب علي 
   . المؤمنين

ثـم اجمعـوا على رد األمر لبني أمية ثم ولي بعد ذلك المستظهر باهللا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار في رمضان سنة 
   . أربع عشرة وأربعمائة

   . لمستكفي باهللا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اهللا بن عبد الرحمن الناصر أمير المؤمنينثـم غلـب عليـه ا

   . ثم رجع األمر إلى يحيى بن علي بن حمود سنة ست عشرة وأربعمائة

   . ثم بويع للمعتمد باهللا هشام بن محمد أخي المرتضي من بني أمية سنة ثمان عشرة وأربعمائة

   . شرين وانقطعت دولـة األمويـة مـن األندلـس واللـه وارث الـأرض ومـن عليهاوتوفي بها سنة ثمان وع

سليمان بن الحكم األموي المتقدم   : الطبقة السابعة ملوك بني حمود من األدارسة ملوك الغرب آـان فـي جملـة جماعة المستعين
ن عمر بن إدريس بعد انقراض دولتهـم بفـاس ذآره القاسم وعلي ابنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد اهللا ب

وانتقالهـم إلـى غمـارة وقيـام رياستهـم بهـا فعقـد المسعيـن للقاسـم علـى الجزيـرة الخضـراء من األندلـس ولعلـي علـى طنجـة 
ي أميـة عنـد وعملها من بر العدوة وطمعت نفس علي بن حمود صاحب طنجة فـي الخالفـة وعـم أن المؤيـد هشامـًا مـن بنـ

حصارهـم إياه آتب له بعهد الخالفة فبايعوه بالخالفة وأجاز إلى مالقة فملكها ودخل قرطبة سنة سبع وأربعمائة وتلقب بالناصر 
   . لدين اهللا فولي مكانه أخوه القاسم بن حمود الذي آان بطنجة وتلقب بالمأمون

ة فملكها سنة ثنتي عشرة وأربعمائة وتلقب بالمعتلي وآانت له ثـم غلبـه علـى ذلـك يحيـى بـن أخيه علي وزحف إلى قرطب
وقائع آان آخرها أن اتفقوا على تسليم المدائن والحصون له فعـال سلطانـه واشتـد أمره وأخذ في حصار ابن عباد بإشبيلية فكبا 

   . به فرسه وقتل وانقطعت دولة بني حمود بقرطبة

لـي بن حمود من سبتة وطنجة فبايعوه على أن يولي سبتة حسن ابن أخيه يحيى فتم له ثـم استدعـى قومـه أخـاه إدريـس بـن ع
   . األمر بمالقة وتلقب بالمتأيد باهللا وبايعه أهل المرية وأعمالها ورندة والجزيرة ومات سنة إحدى وثالثين وأربعمائة

رناطـة وجملـٌة مـن بلـاد األندلس ومات مسمومًا سنة وبايع البربر بعده حسن بن يحيـى المعتلـي ولقبـوه المستنصـر وبايعتـه غ
   . ثمان وثالثين وأربعمائة

وآان إدريس بن حييى المعتلي معتقًال فأخرج وبويع له سنة تسع وثالثين وأربعمائة وأطاعته غرناطة وقرمونة وما بينهمـا 
   . ان بدعوة أخيهما محمٍد بمالقة فأسلموهولقـب العالـي ثـم قتـل محمـدًا وحسنـًا ابنـي عمـه إدريـس فثـار السود

وبويع محمد بن إدريس المتأيد بمالقة سنة ثمان وثالثين وتلقب بالمهدي وأقام بمالقة وأطاعته وبويع إدريس بن يحيى بن 
بويع له إدريس المتأيد ولقب بالموفق ولم يخطب له وزحف إليه إدريس المخلوع الملقب بالعالي ابن يحيى المعتلي من قمارش ف

   . بمالقة إلى أن هلك سنة سبع وأربعين

   . وبويع محمد األصغر ابن إدريس المتأيد ولقب المستعلي وخطب له بمالقة والمرية ورندة وهلك سنة ستين وأربعمائة

وآان محمد بن القاسم بن حمود قد لحق بالجزيرة الخضراء سنة أربع عشرة وأربعمائة فملكها وتلقب بالمعتصم وبقي بها إلى 
   . أن مات سنة أربعين وأربعمائة
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ثم ملكها من بعده ابنه القاسم ولقب الواثق وهلك سنة خمسين وصارت الجزيـرة الخضـراء للمعتضد بن عباد وانقرضت دولة 
   . حمود باألندلسبني 

الطبقة الثامنة ملوك الطوائف باألندلس لما اضمحل أمر الخالفة من بني أمية وبني حمود بعدهم باألندلس وثب األمراء على 
الجهات وتفرق ملك األندلس في طوائف من الموالي والوزراء وآابار العرب والبربر وقام آٌل منهم بأمر ناحيٍة وتغلب 

أمرهم حتى أعطوا األتاوة لملوك الفرنجة من بني فأما إشبيلية وغرب األندلس فاستولى عليهما بعضهم على بعض وضعف 
   . بنو عباد

آان أولهم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد ابن إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو 
بن عطاف ابن نعيم اللخمي واستبد بإشبيلية بعد فرار القاسم بن حمود عن قرطبة انتزعها من أبي زيري وآان واليًا عليها من 

   . ي بها إلى أن مات سنة ثالث وثالثين وأربعمائةجهة القاسم بن حمود المذآور وبق

ولما مات قام بأمره ابنه عباد وتلقب المعتضد وطالت أيامه وتغلب على أآثر الممالك بغرب األندلس وبقي حتى مات سنة 
   . إحدى وستين وأربعمائة

ى دار الخالفة بقرطبة من يد ابـن جهـور وولي مكانه ابنه أبو القاسم محمد الملقب المعتمد فجرى على سنن أبيه واستولى عل
وفـرق أبنـاءه علـى قواعـد الملـك واستفحـل ملكـه بغـرب األندلس وغلب على ما آان هناك من ملوك الطوائف وبقي حتى 

قريٍة من قرى مراآش سنة أربع   : غلب أمير المسلمين يوسف بـن تاشفيـن علـى األندلـس فقبـض عليـه ونقلـه إلى أغمات
   . ثمانين وأربعمائة واعتقله بها إلى أن هلك سنة ثماٍن وثمانون وأربعمائةو

   . وأمـا قرطبـة فاستولـى عليهـا بنـو جهـور

وآـان رئيـس الجماعـة بقرطبـة أيـام فتنـة بني أمية أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبد اهللا بن محمد بن الغمر بن 
عبيدة الكلبي وأبو عبيدة هذا هو الداخل إلى األندلس وآانـت لهـم وزراة بقرطبـة بالدولـة يحيى بن أبي المعافر بن أبي 

   . العامرية

ولما خلع الجند المقثتدر باهللا آخر خلفاء بني أمية باألندلس استبد جهور باألمر واستولى على المملكة بقرطبة سنة ثنتين 
سنـدوا أمرهـم إليه إلى أن يوجد خليفة ثم اقتصروا عليه فدبر أمرهم إلى وعشرين وأربعمائة وآان على سنـن أهـل الفضـل فأ
   . أن هلك في المحرم سنة خمس وثالثين وأربعمائة

وولي مكانه ابنه أبو الوليد محمد بن جهور فخلعه أهل قرطبة سنة إحدى وستين وأربعمائة وأخرجـوه ثـم فـوض التدبيـر إلـى 
   . وليد فأساء السيرة فأخرجوه عن قرطبة فاعتقل بشلطيلش إلى أن مات سنة ثنتين وستينابنـه عبـد الملـك بـن أبي ال

وولـي ابـن عبـاد على قرطبة ابنه سراج الدولة وقتله ابن عكاشة سنة سبع وستين ودعا البن ذي النون يحيى بن إسماعيل 
   . وقدمها ابن ذي النون من بلنسية وقتبل بها مسمومًا

. ن عباد بعد مهلكه إلى قرطبة فملكها سنة أربع وثمانين وأربعمائةوزحف المعتمد ب    

وأما بطليوس فكان بها عند فنتة بني أمية باألندلس أبو محمد عبد اهللا بن مسلمة التجيبي المعروف بابن األفطس واستبد بها 
   . سنة إحدى وثالثين وأربعمائة ثم هلك

   . لكهفولي من بعده ابنه المظفر أبو بكر وعظم م

وآان من أعظم ملوك الطوائف ومات سنة وولي بعده ابنه المتوآل أبو حفص بن عمر بن محمد المعروف بساجة ولم يزل بها 
   . إلى أن قتله يوسف بن تاشفين سنة تسع وثمانين وأربعمائة بإغراء ابن عباد به
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القيـروان واستخلـف علـى غرناطـة ابنـه فبـدا ألهـل  وأما غرناطة فملكها أيام الفتنة زاري بن زيري بن مياد ثم ارتحل إلـى
غرناطـة أن بعثـوا إلـى ابـن أخيـه حيـوس بـن ماآس بن زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرناطة واستبد بها وتوفي 

   . سنة تسع وعشرين وأربعمائة

   . وأربعمائة وولي مكانه ابنه باديس وآانت بينه وبين بني عباد حروب وتوفي سنة سبع وستين

وولـي حافـده المظفـر أبـو محمـد عبـد اللـه بـن بلكيـن بـن باديـس وولـى أخـاه تميمـًا بمالقة بعهد جده إلى أن خلعهما يوسف 
   . بن تاشفين سنة ثالث وثمانين وأربعمائة

بن ذي النون الهواري تغلب أيام وأمـا طليطلة فاستولى عليها بنو ذي النون وذلك أن الظافر بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
الفتنة على حصن أفلنتين سنة تسع وأربعمائة وآانت طليطلة ليعيش بـن محمـد بـن يعيـش وليهـا فـي أول الفتنـة فلمـا مات سنة 

سبع وعشرين مضى إسماعيل الظافر إلى طليطلة فملكها وامتد ملكه إلى جنجالة من عمل مرسية ولم يزل بها إلى أن هلك 
   . تسع وعشرين سنة

فولـي مكانـه ابنه المأمون أبو الحسن يحيى فاستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف سلطانه ثم وولي بعده طليطلة حافده 
   . القادر يحيى بن إسماعيل بن المأمون بن يحيى بن ذي النون

بيـن ملـوك األندلس فضايق ابن النون حتى  وآان الطاغية أدفونش ملك الفرنج باألندلس قد استفحل أمره عنـد وقـوع الفتنـة
تغلب على طليطلة وخرج له عنها القادر يحيى سنة ثمان وسبعيين وأربعمائة وشرط عليه أن يظاهره على أخذ بلنسية فقبل 

   . شرطه وتسلمها األدفونش ملك الفرنج وبقيت معه إلى اآلن أعادها اهللا تعالى إلى نطاق األسالم

ها من شرق األندلس فاستولى عليها العامريون بويع للمنصور عبد العزيز بن الناصر عبد الرحمن بن أبي وأما شاطبة وما مع
عامر بشاطبـة سنـة إحـدى عشـرة وأربعمائـة أقامـه الموالـي العامريون عند الفتنة البربرية في زمن بني أمية فاستبد بها ثم 

   . لكها وفوض أمره للمواليثار عليه أهل شاطبة فترك شاطبة ولحق ببلنسية فم

وآان خيران العامري من مواليهم قد تغلب قبل ذلك على أربونة سنة أربع وأربعمائة ثم ملك مرسية سنة سبع ثم جيان والمرية 
   . سنة تسع وبايعوا جميعًا للمنصور عبد العزيز

ر محمد بن المظفر بن المنصور بن أبي عامر ثم انتقض خيـران علـى المنصـور وسـار إلـى مرسيـة وأقـام ابن عمه أبا عام
   . وجمع الموالي على طاعته وسماه المؤتمن ثم المعتصم ثم أخرج منها ثم هلك خيران سنة تسع عشرة وأربعمائة

وقام بأمره بعده األمير عميد الدولة أبو القاسم زهير العامري وزحف إلى غرناطة فبرز إليه باديس بن حيوس فقتله بظاهرها 
   . ة تسع وعشرين وأربعمائة وصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب بلنسيةسن

وآان قائده صمادح وابنه معن يتوليان حروبه مع مجاهد العامري صاحجب دانية فولى على المرية معن بن صمادح سنة 
   . ثالث وثالثين وأربعمائة وغزا الموالي العامريين بشاطبة فغلبهم عليها

   . ابنه عبد الملك فقام بأمره وجاهد المأمون بن ذي النون فغلبه على بلنسية وانتزعها منه سنة سبع وخمسين وولي على بلنسية

ولما مات المأمون وولي حافده القادر على ما تقدم ذآره ولى على بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن أبي عامر 
واستبد بها سنة ثمان وستين وأربعمائة حين تغلب المقتدر على دانية ثم هلك فحسن له ابن هود األنتقاض على القادر ففعل 

   . لسنة ثمان وسبعين لعشر سنين من واليته

وولـي ابنـه القاضـي عثمان فلما سلم القادر بن ذي النون طليطلة لألدفونش وزحف إلى بلنسية خلعوا القاضي عثمان خوفًا من 
   . استيالء ملك الفرنج عليها
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ثم ثار على القادر سنة ثالث وثمانين القاضي جعفر بن عبد اهللا بن حجاف فقتله واستبد وأمـا معـن بـن صمادح قائد عبد 
   . العزيز بن أبي عامر فإنه أقام بالمرية لما واله المنصور سنة ثالث وثالثين وتسمى ذا الوزارتين ثم خلعه

ـن بـن صمـادح سنـة أربـع وأربعيـن ولـم يـزل بهـا أميـرًا إلـى أن مات سنة وولـى ابنـه المعتصـم أبـا يحيـى محمـد بـن مع
   . ثمانين وأربعمائة

   . وولي ابنه أحمد وبقي حتى خلعه يوسغف بن تاشفين

وأما سرقسطة والثغر فاستولى عليهما بقية بني هود إذ آان منذر بن يحيى بن مطرف بن عبد الرحمن بن محمد بن هاشم 
   . صاحب الثغر األعلى باألندلس وآانت دار إمارته سرقسطةالتجيبي 

ولما وقعت فتنة البربر آخر أيام بني أمية استقل منذر هذا بسرقسطة والثغـر وتلقب بالمنصور وما مات سنة أربع عشر 
   . وأربعمائة

   . وولي مكانه ابنه يحيى وتلقب بالمظفر

د بن عبد اهللا بن موسى مولى أبي حذيفة الجذامي من أهل نسبهم مستقًال بمدينة وآـان أبـو أيـوب سليمـان بـن محمـد بـن هو
   . تطيلة والردة من أول الفتنة

وجدهم هود هو الداخل إلى األندلس فتغلب سليمان المذآور على المظفر يحيى بن المنذر وقتله سنة إحدى وثالثين وأربعمائة 
   . هـا وتلقـب بالمستعين واستفحل ملكه ثم ملك بلنسية ودانيةوملك سرقسطة والثغر من أيديهـم وتحـول إلي

   . وولى على الردة ابنه أحمد المقتدر ومات سنة ثمان وثالثين وأربعمائة

   . فولـي ابنـه أحمد الملقب بالمقتدر سرقسطة وسائر لثغر األعلى وولى ابنه يوسف الملقب بالمظفر الردة

   . عين لتسع وثالثين سنة من ملكهومات أحمد المقتدر سنة أربع وسب

فولي بعده ابنه يوسف بن المؤتمن وآان له اليد الطولى في العلوم الرياضية وألف فيها التآليف الفائقة مثل المناظر واألستكمال 
   . وغيرهما ومات سنة ثمان وسبعين وأربعمائة

ة إلى أن مات شهيدًا سنة ثالٍث وخمسمائة في زحف ملك وولـي بعـده ابنـه أحمد الملقب بالمستعين ولم يزل أميرًا بسرقسط
   . الفرنج إليها

وولي بعده ابنه عبد الملك وتلقب عاد الدولة وزحف إليه الطاغية أدفونش ملك الفرنج فملك منه سرقسطة وأخرجه منها 
   . واستولى عليها سنة ثنتي عشرة وخمسمائة ومات سنـة ثلـاث عشرة

   . سيف الدولة والمستنصر وبالغ في النكاية في الطاغية ملك الفرنج ومات سنة ست وثالثين وخمسمائةوولي ابنه أحمد وتلقب 

وآان من ممالك بني هود هؤالء طرطوشة وقد آان ملكها مقاتٌل أحد الموالي العامريين سنة وملكها بعده يعلى العامري ولم 
   . تطل مدته

وملكهـا بعـده نبيـل أحدهـم إلى أن نزل عنها لعماد الدولة أحمد بن المستعين سنة ثنتين وخمسين وأربعمائـة فلـم تـزل فـي يـده 
   . ويـد بنيـه بعـده إلـى أن غلـب عليها العدو المخذول فيما غلب عليه من شرق األندلس
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ف مولى المنصور بن أبي عامر وذلـك أنـه بعـد الفتنـة آـان قـد وأما دانية وميورقة فاستولى عليهما مجاهد بن علي بن يوس
ملـك طرطوشـة ثـم ترآهـا وسار إلى دانية واستقر بها وملك ميورقة ومنورقـة وبياسة واستقل بملكها سنة ثالث عشرة 

   . ٍن وعشرين وأربعمائةوأربعمائة وولى عليها ابن أخيه عبد اهللا ثم ولـى عليهـا بعـد ابـن أخيـه مواله األغلب سنة ثما

   . وهلك مجاهٌد سنة ست وثالثين وأربعمائة

وولـي ابنـه علـي وتلقـب إقبـال الدولـة ودام ملكـه ثالثًا وثالثين سنًة ثم غلبه المقتدر بن هود على دانية سنة ثماٍن وستين 
وأربعمائـة وبقـي األغلـب مولـى مجاهـد علـى وأربعمائة ونقله إلى سرقسطة فمات قريبًا من وفاة المقتدر سنة أربع وسبعيـن 

ميورقة وآان آثير الغزو في البحر فاستأذن علي بن مجاهد في الغزو واستخلف على ميورقة صهره سليمان بن مشكيان نائبًا 
ـرض عنه فأقام سليمان خمس سنين ثم مات فولى علي بن مجاهد مكانه مبشرًا وتسمى ناصر الدولة فأقام خمـس سنيـن وانق

ملـك علي بن مجاهد وتغلب عليه المقتدر بن هود فاستقل مبشر بميورقة ولـم يـزل يـردد الغـزو إلـى بلـاد العـدو حتـى جمـع 
لـه طاغيـة برشلونـة وحاصـره بميورقة عشرة أشهر ثم اقتلعهـا منـه واستباحهـا سنـة ثمان وخمسمائة وآان مبشر قد بعث 

ب المغرب فلم يواف أسطوله بالمدد إال بعد تغلب العدو عليها وموت مبشر فما وصل بالصريخ إلى علي بن يوسف صاح
العساآر واألسطول دفعوا عنها العدو وولى علي بن يوسف عليها من قبله وانود بن أبي بكر اللمتونـي ثـم عسـف بهـم فولـى 

ـا أخـاه محمـد بـن علـي فأقـام فـي واليتهـا عليهـا يحيـى بـن علـي بـن إسحاق ابن غانية صاحب غرب األندلس فبعـث إليه
عشر سنين إلى أن هلك أخوه يحيى وسلطانهم علـي بـن يوسـف واستقـرت ميورقـة في ملك بني غانية وآانت لهم بها دولة ثم 

   . ملكها الموحدون وانقرض أمر بني غانية وبقيت في أيدي الموحدين حتى ملكها الفرنج من أيديهم آخر دولتهم

أما غرناطة فاستولى عليها زاري بن زيري بن مياد الصنهاجي ثم عن له أن قدم على المعز بـن باديـس صاحـب أفريقيـة و
وهـو حفيـد أخيه بلكين فقدم عليه واستخلف مكانه بغرناطة ابنًا له فأسـاء السيـرة فيهـم فأرسلـوا إلـى ابـن عمـه حيـوس بـن 

   . وه وعظم فيها سلطانه إلى أن مات سنة تسع وعشرين وأربعمائةماآـس بـن زيري فحضر إليهم فبايع

وولي من بعده ابنه باديس بن حيوس وتلقب بالمظفر وهو الذي مصر غرناطة واختط قصبتها وشيد قصورها وحصن 
   . أسوارها ومات سنة سبع وسبعين وأربعمائة وقد ظهر أمر المرابطين بالمغرب

للـه بـن بلكيـن بـن باديـس فبقـى بهـا إلـى أن أجـاز يوسـف بـن تاشفيـن إلـى األندلس ونزل وولي مـن بعـده حافـده عبـد ا
   . بغرناطة سنة ثالث وثمانين وأربعمائة فقبض على عبد اهللا المذآور

وسـف بن تاشفين ملوك الغرب المتغلبين على األندلس لمـا غلـب أميـر المسلميـن ي  : الطبقة التاسعة ملوك المرابطين من لمتونة
أمير المرابطين على بالد المغرب واستولى عليها وآان األندلـس قـد تقسـم بأيـدي ملوك الطوائف آما تقدم وآان الطاغية ابن 

األدفونش ملك الجاللقة قد طمـع فـي بلـاد األندلـس بعـث أهـل األندلـس إلـى أميـر المسلميـن يستصرخون به فلبى دعوتهم 
   . دلسوسار إلى األن

ونـزل الجزيـرة الخضـراء فـي سنة تسع وسبعين وأربعمائة ودفع األدفونش وسار تارة ببالد المغرب وتـارة ببلـاد األندلـس 
وملـك إشبيليـة وبلنسيـة واستقل عبد اهللا بن بلكين عن غرناطة وأخاه تميمًا عـن مالقـة وغلـب المعتـد بـن عبـاد علـى جميـع 

ه المأمون عن قرطبة وابنه الراضي عن رندة وقرمونة وانتزع بطليوس من صاحبها عمر بن األفطس عملـه واستنزل ابن
وانتزع عامة حصون أندلس من أيدي ملوك الطوائف ولم يبق منها إال سرقسطة في يد المستعين بن هود وانتظمت بالد 

ن وخاطب المستظهر الخليفـة العباسـي ببغـداد األندلـس فـي ملكـه وانقرض ملك الطوائف أجمع منها واستولى على العدوتي
فـي زمنـه فعقـد لـه علـى المغرب واألندلس وآتب له بذلك عهدًا وأرسله إليه ولم يزل األمر على ذلك حتى توفي سنة 

   . خمسمائة

   . وقام باألمر بعده ابنه علي بن يوسف وفي أيامه تغلب األدفونش على سرقسطة واستولى عليها

لي بن يوسف لولده تاشفين على غرب األندلس سنة ست وعشرين وخمسمائة وأنزله قرطبة وإشبيلية وعقد ألبي بكر وعقـد ع
   . دانية وميورقة ومنورقة  : بن إبراهيم على شرق األندلس وأنزله بلنسية وعقد البن غانية على الجزائر الشرقية
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وبقـي األمـر علـى ذلـك إلـى أن غلـب الموحدون على بالد المغرب وانتزعوها من يد تاشفين بن علـي فـي سنـة إحـدى 
   . وخمسيـن وملكوها

ثم عقد عبد المؤمن أمير الموحدين البنه أبي يعقوب على إشبيلية والبنه أبي سعيد على غرناطـة ثـم آانـت أيـام يوسـف بـن 
ـزا األندلـس ثـم رجـع إلـى إشبيليـة سنـة ثمـاٍن وستين وولـى عمـه يوسـف علـى بلنسيـة وعقـد ألخيـه أبـي عبـد المؤمـن فغ

   . سعيـد على غرناطة وعقد على قرطبة ألخيه الحسـن وعلـى إشبيليـة ألخيـه علـي

   . بن أبي حفص على مالقةثـم عقـد ألبـي زيد ابن أخيه أبي حفص على غرناطة والبن أخيـه أبـي محمد عبد اهللا 

ثم عقد البن أبي إسحاق على إشبيلية والبنه يحيى على قرطبة والبنه أبي يزيـد علـى غرناطـة والبنـه أبـي عبـد اللـه علـى 
   . مرسيـة

   . وقتـل فـي قتال النصارى في صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة

   . دنتـه فهادنـهوولـي ابنـه أبـو يعقـوب ورغـب أدفونـش فـي مها

وعقـد علـى إشبيليـة للسيـد أبـي زيـد بـن الخليفة وعلى بطليوس ألبي الربيع بن أبي حفص وعلى غرب األندلس ألبي عبد اهللا 
   . بن أبي حفص

   . ورجع إلى مراآش سنة أربع وتسعين وخمسمائة ومات بعدها

   . ك في صفر سنة تسع وستمائة ثم رجع إلى مراآش فمات بهاوولـي ابنـه الناصـر محمـد بن المنصور ونزل إشبيلية وذل

وولي بعده ابنه المستنصر يوسف وآان الوالي بمرسية أبا محمد عبد اهللا بن المنصور فدعا لنفسه وتسمى بالعادل وآان إخوته 
رسية إلى إشبيلية أبا العالء صاحب قرطبة وأبو الحسن صاحب غرناطة وأبو موسى صاحب مالقة فبايعوه سرًا وخرج من م

فدخلها وبعـث إليـه الموحدون بالبيعة ودخل مراآش فكانت باألندلس فتن آخرها أن ثار ابن هود على األندلس واستولى عليه 
   . وأخرج منه الموحدين

منهم وهو  بنو األحمر ملوك األندلس إلى زماننا هذا وقـد تعـرض القاضـي شهـاب الديـن بن فضل اهللا إلى الذي آان في زمانه
   . إنه من ولد قيس بن سعد بن عبادة  : يوسف ولم ينسبه غير أنه قال

   . ثم ذآر أنه فاضل له يد في الموشحات

واعلـم أن بنـي األحمـر هـؤالء أصلهـم مـن أرجونـة مـن حصون قرطبة وينتسبون إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج ولم أقف 
ان آبيرهم آخر دولة الموحدين الشيخ أبو دبوس محمد بن يوسف بن نصر المعروف على نسبهم إليه ويعرفون ببني نصر وآ

   . بابن األحمر وأخوه إسماعيل وآان لهما وجاهة ورياسة في تلك الناحية

ولما ضعف أمر الموحدين باألندلس واستقل باألمر محمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية وقام بدعـوة العباسيـة باألندلـس 
جد بني األحمر على محمد بن يوسف بن هود وبويع له   : علـى جميـع شرق األندلس ثار محمد بن يوسف بن نصر وتغلـب

سنة تسع وعشرين وستمائة على الدعاء لألمير أبي زآريا يحيى صاحب أفريقية من بقية الموحدين وأطاعته جيان وشريش 
   . في السنة الثانية مـن مبايعتـه

ٍد سنـة إحـدى وثالثيـن عنـد وصـول تقليـد الخليفـة مـن بغـداد البـن ثم تغلب على إشبيلية سنة اثنتين وثالثين ثـم بايـع البـن هـو
واستعيدت منه بعد شهر ورجعت البن هود ثم تغلب على غرناطة سنة خمس وثالثين وبايعوه وهو بجيان فقدم إليها ونزلها 

وهي القلعة ثم تغلب على مالقة وأخذها مـن يـد عبـد   : عنه بالقصبة الحمراء وابتنى بها حصن الحمراء منزًال له وهو المعبر



 

223 
 

اهللا بن زنون الثائر بها بعد مهلك ابن هود ثم أخذ المرية من يد محمد بن الرميمي وزيـر ابـن هـود الثائـر بهـا سنـة ثلـاث 
   . وأربعيـن

   . بيده ثـم بايعه أهل لورقة سنة ثالٍث وستين وانتزعها ممن آانت

وفي أيامه وأيام ابن هود الثائر استعاد العدو المخذول من المسلمين أآثـر بلـاد األندلس وحصونه وهي بيدهم إلى اآلن فإنا هللا 
   . وإنا إليه راجعون

   . وبقي حتى مات سنة إحدى وسبعين وستمائة

ش بني مرين ملوك المغرب على أهل الكفر فلبوه وقام بأمره من بعده ابنه الفقيه محمد ابن الشيخ محمد بن يوسف واستجا
   . باألجابة وآان لهم مع طاغية الكفر وقائع أبلغت فيهم التأثير وبلغت فيهم حد النكاية وبقي حتى هلك سنة إحدى وسبعمائة

   . وولي من بعده ابنه محمد المخلوع ابن محمد الفقيه

فقيه واعتقله سنة ثماٍن سبعمائة واستولى على مملكته فأساء السيرة في ثـم غلـب عليـه أخـوه أبـو الجيوش نصر بن محمد ال
   . الرعية والصحبة لمن عنده من غزاة بني مريٍن

فبايعـو أبـا الوليـد إسماعيـل ابن الرئيس أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر وزحف من مالقة إلى غرناطة فهزم 
إلى وادياش ولحق بها فجدد له بها ملكًا إلى أن مات سنة ثنتين وعشيرن وسبعمائة  عساآر أبي الجيوش فصالحه على الخروج

فدخل أبو الوليد إلى غرناطة وملكهـا وآـان بينـه وبيـن ملـك قشتالـة مـن ملوك النصارى واقعٌة بظاهر غرناطة ظهرت فيها 
دد الكثير وغدر به بعض قرابته من بني نصر فطعنه معجزٌة مـن معجـزات الديـن لغلبـة المسلميـن مع قلتهم المشرآين مع الع

   . عندما انفض مجلسه بباب داره فقتله

وبويع البنه محمد بن أبي الوليد إسماعيل فاستولى عليه وزيره محمد ابن المحروق وغلب عليه حتـى قتلـه بمجلسـه غـدرًا فـي 
على طاغية الكفر حتى استرجع جبل الفتح من أيديهم سنة  سنة تسع وعشرين وسبعمائة واستبد بأمر ملكه واستجاش بني مريٍن

   . ثالث وثالثين وسبعمائـة وغدروا به بعد رجوعه من الجبل المذآور إلى غرناطة فقتلوه بالرماح

   . وقدمـوا مكانـه أخـاه أبـا الحجـاج يوسـف بـن أبـي الوليـد بـن إسماعيـل وهـو الـذي ذآر في التعريف أنه آان في زمانه

وفي أيامه تغلب النصارى على الجزيرة الخضراء وأخذوها صلحًا سنة ثالث وأربعين بعـد حـروٍب عظيمـٍة قتـل ولـد 
   . السلطـان أبـي الحسـن المرينـي فـي بعضهـا وآـان هـو بنفسـه فـي بعضهـا

فـي صالة وولي مكانه ابنه محمد بن ولـم يـزل حتـى مـات يـوم الفطـر سنـة خمـس وخمسيـن وسبعمائـة طعـن فـي سجـوده 
   . يوسف وقام بأمره موالهم رضوان الحاجب فغلبه عليه وحجبه

وآان أخوه إسماعيل ببعض قصور الحمراء وآانت له ذمة وصهر من محمد بن عبد اهللا بن إسماعيل بن محمد ابن الرئيس 
حاجب فقتله وأخرج صهره إسماعيل ونصبه للملك أبي سعيد فسلط محمد هذا بعض الزعانفة فتسـور حصـن الحمراء على ال

ملك المغرب   : وخلع أخاه السلطان محمدًا وآان بروضٍة خارج الحمراء ففر إلى السلطان أبي سالم بن أبي الحسن المريني
   . فأحسن نزله وأآرمه

سنة ستين وسبعمائة وأقام واستقـل أخـوه إسماعيـل بن يوسف بالملك في ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان المعظم قدره 
   . السلطان إسماعيل في الملك باألندلس إلى أن مات أول سنة ثالث وتسعين وسبعمائة

   . وأقيم مكانه أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل وبايعه الناس ومات سنة أربع وتسعين وسبعمائة
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وبويـع ابنـه محمـد وهـو محمـد بـن يوسـف بـن محمد المخلوع بن يوسف بن إسماعيل ابن الرئيس أبي سعيـد فرج بن 
إسماعيل بن يوسف بن نصر وقام بأمره محمد الخصاصي القائد من جماعة أبيه وقد شغل اهللا طاغية الكفر بما وقع بينه وبين 

   . أخيه من الفتن المستأصلة

فامتنع صاحب األندلس عما آان يؤديه من األتاوة للنصارى في آل سنة وامتنـع ذلـك مـن  "  ورد اهللا الذين آفروا بغيظهم لم 
   .ينالوا خيرًا وآفى اهللا المؤمنين القتال  "  

النصراينة أمامهم إلى سيف البحر من جانب الجوف وتجاوزوا الدروب من واعلـم أنـه لما افتتح المسلمون األندلس أجفلت أمم 
وراء قشتالة واجتمعـوا بجليقيـة وملكـوا عليهـم باليـة بـن قاقلـة فأقام في الملك تسع عشرة سنة وهلك سنة ثالث وثالثين ومائة 

   . من الهجرة

ونش بن بطرة من الجاللقة أو القوط واتصل الملـك فـي عقبـه إلى وولـي ابنـه قاقلـة سنتيـن ثـم هلـك فولـوا عليهـم بعـده أدف
اآلن فجمعهم أدفونش المذآور على حماية ما بقي من أرضهم بعد ما ملك المسلمون عامتها وانتهوا إلى جليقية وهلك سنة ثتين 

   . وأربعين لثمان عشرة سنًة من ملكه

أول خلفـاء بنـي أميـة   : لطانـه وقارنـه اشتغـال عبـد الرحمـن الداخـلوولي بعده ابنه فرويلة إحدى عشرة سنة قوي فيهـا س
بتمهيـد أمـره فاسترجـع مدينـة لـك وبرتقـال وسمـورة وسلمنقة وشقوبية وقشتالة بعد أن فتحها المسلمون وصارت في مملكتهم 

   . وهلك سنة ثنتين وخمسين

   . خمسينوولي ابنه أور بن فرويلة ست سنين وهلك سنة ثمان و

   . وولي ابنه شبلون عشر سنين وهلك سنة ثمان وستين

   . فولـوا مـن بني أدفونش مكانه رجًال اسمه أدفونش فوثب عليه مورفاط فقتله وملك مكانه سبع سنين

   . همفولي ابنه ردمير واتصل الملك في عقبه على التوالي إلى أن ولي منهم ردمير بن أردون آخر ملوآهم المستبدين بأمر

وآانت واليته بعد ترهب أخيه أدفونش الملك قبله وذلك سنـة تسـع عشـرة وثلثمائـة فـي   : قال ابن حيان في تاريخ األندلس
زمـن الناصـر األمـوي الخليفـة باألندلـس وتهيأ للناصر الظهور عليه ألى أن آانـت وقعـة الخنـدق سنة سبع وثالثين وثلثمائة 

   . األبتالء العظيم وهلك ردمير سنة تسع وثالثين وثلثمائةوحصل للمسلمين فيها 

وهـم والة األعمال من قبل الملك  - وولي أخوه شانجة وآان معجبًا تياهًا فوهن ملكه وضعف سلطانه ووثب عليه قوامس دولته 
   . وائففلم ينتظم لبني أدفونش بعدها ملك مستقٌل في الجاللقة إال بعد حين وصاروا آملوك الط - األعظم 

وآان أعظم القوامس -وذلك أن فردلند قومس ألية والقالع   : قال ابن حيان انتفـض علـى شانجة المتقدم ذآره ونصب للملك  - 
مكانه ابن عمه أردون بن أدفونـش واستبـد عليـه فمالـت النصراينة عن شانجة إليه وظاهرهم ملك البشكنس على شانجة ووفد 

بقرطبة صريخًا فجهز معه عساآر واستولى على سمورة فملكها وانـزل المسلميـن بهـا واتصلت  شانجة على الناصر األموي
   . الحرب بين شانجة وفردلند القومس

وقام بأمرهم بعده ابنه ردمير وهلك أيضًا فردلند قومس ألية والقالع وقام بأمره بعـده ابنـه غريسـة ومـات الحكم المستنصر 
نكايته في المسلمين إلى أن قيض اهللا لهم المنصور بن أبي عامر حاجب هشام فأثخن في عمل  فقوي سلطان ردمير وعظمت

ردمير وغزاه مرارًا وحاصره وافتتح شنت مانكس وخربها فتشاءمت الجاللقة بردمير ورجع إلى طاعة المنصور سنة أربع 
   . وسبعين وثلثمائة وهلك على أثرها

   . فأطاعت أمه
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ى برمند بن أردون فعقد له امنصور على سمورة وليون وما تصل بهما من أعمال غليسية إلى البحر فقبل واتفقت الجاللقة عل
   . ثم انتفض فغزاه المنصور سنة ثمان وسبعين وثلثمائة

صور فافتتـح ليـون وسمـورة ولـم يبق بعدها للجاللقة إال حصوٌن يسيرة بالجبل الحاجز بينهم وبين البحر األخضر ولم يزل المن
به حتى ضب عليه الجزية وأنزل المسلمين مدينة سمورة سنة تسع وثمانين وثلثمائة وولي عليها أبا األحوص معن بن عبد 

   . العزيز التجيبي وسار إلى غرسية بن فردلند صاحب ألية فملك عليه لشبونة قاعدة غليسية وخربها وهلك غريسة

   . رت الجاللقـة بأجمعهم في طاعة المنصور وهم آالعمال لهفولـى ابنـه شانجـة فضـرب عليـه الجزيـة وصـا

ثم انتفض برمند بن أردون فغزاه المنصور حتى بلغ شنت ياقب مكان حج النصارى ومدفن يعقوب الحواري من أقصى 
   . ظمغليسية فأصابها خاليًة فهدمها ونقل أبوابها إلى قرطبة فجعلها في نصف الزيادة التي أضافها إلى المسجد األع

   . ثم افتتح قاعدتهم شنتمرية سنة خمس وثمانين وثلثمائة ثم هلك برمند بن أردون بني أدفونش

وولي ابنه أدفونش وهو سبط غرسية بن فردلند صاحب ألية وآان صغيرًا فكفله منند بن غنـد شلـب قومس غليسية إلى أن قتل 
أمـره وطلب القواميس المتعذرين على أبيه وعلى من سلف من قومه منند غليًة سنة ثماٍن وتسعين وثلثمائة فاستقل أدفونش ب

   . مثل بني أرغومس وبني فردلند المتقدم ذآرهم بالطاعة فأطاعوا ودخلوا تحت أمره

ثم جاءت الفتنة البربرية على رأس المائة الرابعة فضعف أمر المسلمين وتغلب النصارى على ما آان المنصور تغلب عليه 
يقيـة ولـم يـزل أدفونـش بـن برمنـد ملكـًا علـى جليقيـة وأعمالها ثم آان الملك من بعده في عقبه إلىأن آان ملوك بقشتالـة وجل

الطوائف وتغلب المرابطون ملوك الغرب من لمتونة على ملوك الطوائف باألندلس على ما سيأتي في الكالم على مكاتبة ابن 
   . األحمر ملك المسلمين باألندلس

ض التواريخ أن ملك قشتالة الذي ضرب الجزية على ملوك الطوائف في سني خمسين وأربعمائة هو البيطبين وأنه لما وفي بع
   . هلك قام بأمره بنوه فردلند وغرسية وردمير

 وولي أمرهم فردلند ثـم هلـك وخلـف شانجـة وغرسيـة والفنـش فتنازعـوا ثـم خلـص الملـك للفنش واستولى على طليطلة سنة
ثماٍن وسبعين وأربعائة وعلى بلنسية سنة تسع وثمانيـن وأربعمائـة ثـم ارتجعهـا المرابطون من يده حتى استعادها النصارى 

   . سنة ست وثالثين وستمائة

   . وهلك الفنش سنة إحدى وخمسمائة

   . ت منه بولد آانوا يسمونه السليطينوقـام بأمـر الجاللقـة بنته وتزوجت ردمير ثم فارقته وتزوجت بعده قمطًا من أقماطها فأت

   . وأوقع ابـن ردميـر بابـن هـود سنـة ثلـاٍث وخمسمائـة الواقعـة التـي استشهـد فيهـا وملـك منـه سرقسطة

وفـي بعـض التواريـخ أن النصـارى فـي زمن المنصور أبي يعقوب بن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن آان دائرًا بين 
   . ملوآهم الفنش والبيبوح وابن الزند وآبيرهم الفنش ثالثة من

   . ولمـا فشلـت ريـح بنـي عبـد المؤمـن فـي زمـن المستنصـر بـن الناصـر

   . استولـى الفنشس على جميع ما فتحه المسلمون من معاقل األندلس ثم هلك الفنش

   . وولي ابنه هراندة وآان أحول وبذلك يلقب فارتجع قرطبة واشبيلية من أيدي المسلمين
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وزحف ملك أرغون في زمنه فاستولى علـى مـاردة وشاطبـة ودانيـة وبلنسيـة وسرقسطـة والزهراء والزاهرة وسائر القواعد 
   . حمر بعد والية ابن هودوالثغور الشرقية وانحاز المسلمون إلى سيف البحر وملكوا عليهم ابن األ

وآان استرجاع الطاغية ماردة سنـة سـت وعشريـن وستمائـة وميورقـة سنـة سبـع وعشريـن وبلنسية سنة ست وثالثين 
   . وسرقسطة وشاطبة قبل ذلك بزمن طويل

   . ثم هلك هراندة

   . وولي ابنه شانجة ثم هلك سنة ثالٍث وتسعين

سلطان الغرب الواصلة إلى األندلس حروب متصلة الغلب   : وولي ابنه هراندة وآان بينه وبين عساآر يعقوب بن عبد الحق
   . فيها لعساآر ابن عبد الحق

ثم خرج على هراندة هذا ابنه شانجة فوفد هراندة على السلطان يعقوب بن عبد الحق فقبل يده واستجاشـه علـى ولـده شانجـة 
فادتـه وأمـده بالمـال والعساآـر ورهـن عنـده علـى المال التاج المعروف من ذخائر سلفهم فهو عند بني عبد الحق إلى فقبـل و
   . اآلن

   . ثم هلك هراندة سنة ثالٍث وثالثين وستمائة واستقل ابنه شانجة بالملك

   . ن عبد الحق وعقد معه الهدنةووفـد علـى يوسـف بـن يعقـوب بالجزيـرة الخضـراء بعد مهلك أبيه يعقوب اب

ثم نفض واستولى على مدينة طريف سنة ثالٍث وتسعين وستمائة ثم هلك سنة ثنتي عشرة فولي ابنه بطرة صغيرًا وآفله عمه 
   . جوان وهلكا جميعًا على غرناطة عند زحفهما إليها سنة ثمان عشرة وسبعمائة

زعمـاء دولته ثم استقل بأمره وهلك محاصرًا جبل الفتح سنة إحدى وخمسين  فولـي ابنـه الهنشـة بـن بطـرة صغيـرًا وآفلـه
   . وسبعمائة في الطاعون الجارف

وولي ابنه بطرة وفر ابنه القمط إلى برشلونة فاستجاش صاحبها على أخيـه بطـرة فأجابـه وزحف إليه بطرة فاستولى على 
   . ن وستيـن وسبعمائةآثيٍر مـن بلـاده ثـم آـان الغلـب للقمـط سنـة ثمـا

واستولى على بالد قشتالة وزحفت إليهم أمم النصرانية ولحق بطرة بأمم الفرنـج الذيـن وراء قشتالـة فـي الجـوف بجهـات 
الليمانيـة وبرطانيـة إلـى ساحـل البحـر األخضـر وجزائـره فزوج بنته من ابن ملكهم األعظم المعروف بالبنس غالس وأمده 

صى فملك قشتالة والقرنتيرة واتصلت الحـرب بعـد ذلـك بيـن بطـرة وأخيـه القمـط إلـى أن غلبـه القمط وقتله سنة بأمٍم ال تح
ثنتين وسبعين وسبعمائة واستولى القمط على ملك بني أدفونش أجمعه واستقام له أمر قشتالة ونازعه البنس غالس ملـك 

ملك على عادتهم في تمليك ابن البنت واتصلـت الحـرب بينهمـا وشغله ذلك األفرنجة بابنه الذي هو من بنت بطرة وطلب له ال
عن المسلمين فامنتعوا عن أداء األتاوة التي آانوا يؤدونها إلى فولي ابنه دن جوان وفر أخوه غريس ولحق بالبرتغال 

ين وسبعمائة ونصب قومه واستجاش على أخيه بجموٍع آثيرة ثم رجع إليه واصطلح عليه ثم هلك دن جوان سنة إحدى وتسع
في الملك ابنـه بطـرة صبيـًا صغيـرًا لـم يبـاغ الحلـم وقـام بكفالتـه وتدبيـر دولتـه اليرآيـش خـال جـده القمـط بـن الهنشه 

   . واألمر على ذلك إلى اآلن وفتنهم مع البنس غالس ومع الفرنج متصلـة وأيديهـم عـن المسلمين مكفوفة

   .  " م محيٌط واهللا من ورائه  " 

   . والممالك القائمة بجزيرة األندلس اآلن من ممالك النصرانية أربع ممالك  : ممالك النصرانية قلت

   . المملكة األولى مملكة قشتالة التي عليها سياقة الحديث إلى أن صارت إلى بطرة بن دن جوان المتقدم ذآره
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طلة واشبيلية وقشتالة وغليسية والقرنبيرة وهي بسط من الغرب إلى وهـي مملكـة عظيمة وعماألت متسعة تشتمل على طلي
   . الشرق ويقال لملكها األدفونش والعامة تسميه الفنش

المملكة الثانية مملكة البرتغال وهي في الجانب الغربي من قشتالة وهي عمالٌة تشتمل على أشبونة وغرب األندلس وهي 
هة شرق الندلس وهي مملكة آبيرة وعماألٌت واسعة تشتمل على برشلونة وأرغـون المملكة الثالثة مملكة برشلونة وهي بج

وشاطبة وسرقسطة وبلنسيـة وجزيـرة دانيـة وميورقـة وآـان ملكهـم بعـد العشريـن والسبعمائـة اسمـه بطـرة وطـال عمـره 
ذلك في أسطول فملك جزيرة صقيلية من وهلك سنة سبع وثمانين وسبعمائة وانفرد بملك سرقسطة مقاسمًا ألخيه ثم سار بعد 

   . أيدي أهلها وصارت داخلة في أعمالهم

المملكة الرابعة مملكة نبرة مما يلي قشتالة من جهة الشرق فاصًال بين عماألت ملك قشتالة وعماألت ملك برشلونة وهي عمالة 
   . صغيرة وقاعدتها مدينة ينبلونة وملكها ملك البشكنس

دلـس مـن الفرنـج فأمـٌم ال تحصـى وسيأتي الكالم على ذآر ملكهم األآبر ريدفرنس فيما بعد إن شاء اهللا أمـا مـا وراء األن
   . تعالى

   . الجملة السادسة في ترتيب هذه المملكة أما مملكة المسلمين فال يخفى أنها في معنى بالد المغرب

   . إن ترتيبهم جار على ترتيب بالد الغربوفي آثير من األوقات يملكهم ملوك المغرب األقصى فبالضرورة 

وقد ذآر في مسالك األبصار أن أهل األندلس في الجملة ال يتعممون بل يتعهدون شعورهم بالتنظيف والحناء ما لم يغلب 
فيعة الشيب ويتطيلسون فيلقون الطليسان على الكتف أو الكتفين مطويًا طيًا ظريفًا والمتعمم فيهم قليل ويلبسون الثياب الر

   . الملونة من الصوف والكتان ونحو ذلك وأآثر لباسهم في الشتاء الجوخ وفي الصيف البياض

   . وأرزاق الجند به ذهٌب بحسب مراتبهم وأآثرهم من بر العدوة من بني مرين وبني عبد الواد وغيرهم  : قال

ي مكاٍن يعرف بالسبيكـة مـن القصبـة الحمـراء التـي والسلطـان مسكنـه القصـور الرفيعـة ويقعـد السلطان للناس بدار العدل ف
هـي القلعـة يـوم األثنيـن ويـوم الخميـس صباحًا ويحضر معه المجلس الرؤساء من أقاربه ونحوهم ويقرأ بمجلسه عشٌر من 

   . القرآن وشيٌء من الحديث الننبوي ويأخذ الوزير القصص من الناس فتقرأ عليه

تارًة لهم وتارًة عليهم والنصر في األغلب للمسلمين على قلتهم وآثـرة عدوهـم بقـوة اللـه   : ا سجالوأمـا الحـرب فإنهم فيه
   . تعالـى

وبالبلـاد البحرية أسطول الحراريق المفرق في البحر الشامي يرآبها األنجاد من الرماة والرؤساء المهرة فيقاتلون العدو على 
ظهر البحر وهم الظافرون في الغالب ويغيـرون علـى بالد النصارى بالساحل وما هو بقربه فيأسرون أهلها ذآورهم وإناثهم 

   . ون بهم ويحملونهم إلى غرناطة إلى السلطان فيأخذ منهم ما يشاء ويهدي ويبيعويأتون بهم بالد المسلمين فيبرز

وقد آانت لهم وقيعة في األفرنج سنة تسع عشرة وسبعمائة على مرج غرناطة قتل فيها من األفرنـج أآثـر مـن ستيـن ألفـًا 
   . وهمـا بطـرة وجـوان عمه ففديت جيفة جوان بأموال عظيمة  : وملكـان

لت جثة بطرة إلى غرناطة فعلقت على باب قلعتها في تابوت واستمرت معلقـًة هنـاك وحـاز المسلمـون غنيمـًة من أموالهم وحم
   .  " وما النصر األمن عند اهللا العزيز الحكيم   " قلما يذآر مثلها في تاريخ 

أن بعض ملوك   : وهو حفظ آتاب اهللا تعالى  : ج إليه الكاتبوقـد تقـدم فـي المقالـة األولـى فـي الكلـام علـى النوع الرابع مما يحتا
الفرنج آتب إلى ابن األحمر :  صاحب غرناطة آتابًا يهدده فيه فكان جوابه أن قلبه وآتب على ظهره  "  ارجع إليهم فلنأتينهم 

   .بجنوٍد ال قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلًة وهم صاغرون  "  
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   . وأما ملوك الفرنج به فعلى ترتيب سائر ممالك الفرنج مما هو غير معلوٍم لنا

 الفصل الثالث من الباب الرابع المقالة الثانية في الجهة الجنوبية عن مملكة الديار المصرية من مصر والشام والحجاز ومضافاتها

مما هو واقع في الثاني والثالث والرابع من األقاليم السبعة االقاليم الواقعة جنوب الديار المصرية اعلـم أنـه قـد دخـل فـي 
جهتي الشرق والغرب المتقدمتين ذآر أماآن مما هو في جهة الجنوب عن مملكـة الديـار المصريـة ومضافاتهـا انسـاق الكلـام 

آأطراف اليمن والهند والصين الجنوبية الخارجة عن اإلقليم الثاني إلى جهة الجنوب مما استتبعته   : إليها استطرادًا واستتباعًا
   . ممالك الشرق والمقصود اآلن الكالم على ما عدا ذلك وهو بالد السودان

يلي خط األستواء  وهي بالٌد متسعة األرجاء رحبة الجوانب حدها من الغرب البحر المحيط الغربي ومن الجنوب الخراب مما
ومن الشرق بحر القلزم مما يقابل بالد اليمن واألمكنة المجهولة الحال شرقي بالد الزنج في جنوبي البحر الهندي ومن الشمال 

   . البراري الممتدة بين الديار المصرية وأرض برقة وبالد البربر ومن جنوبي المغرب إلى البحر المحيط

   . والمشهور منها ست ممالك

   . لمملكة األولى والبجـا بضـم البـاء الموحـدة وفتـح الجيـم وألـف فـي اآلخرا

   . وهم من أصفى السودان لونًا

وهم مسلمون ونصارى وأصحاب أوثان ومواطنهم في جنوبي صعيد مصر مما يلي الشرق فيما بين بحر القلزم   : قال ابن سعيد
   . وبين نهر النيل على القرب من الديار المصرية

   . وقاعدتهـم سواآـن بفتـح السيـن المهملـة والـواو وآسـر الكـاف ونـون فـي اآلخر

وهي بليدة للسودان حيث الطول ثماٌن وخمسون درجة والعرض إحدى   : قال في تقويم البلدان في الكالم على بحر القلزم
   . وعشرون درجة

   . لقلزم من جهته الغربية قريبٌة من البر يسكنهـا التجـارقلت وقد أخبرني من رآها أنها جزيرٌة على طرف بحر ا

بالحـاء والدال المهملتين المفتوحتين وألف ثم راء مهملة وباء موحدة  -وصاحبهـا الـآن مـن العـرب المعروفيـن بالحداربـة 
يفه الحدربي بضم الحاء وسكون مفتوحة وهاء في اآلخر وله مكاتبٌة عن األبواب السلطانيـة بالديـار المصرية ويقال في تعر

   . الدال وضم الراء على ما سيأتي ذآره في الكالم على المكاتبات في المقالة الرابعة فيما يعد إن شاء اهللا تعالى

   . وقد عد في تقويم البلدان من مدن البجا العالقي بفتح العين المهملة والالم المشددة ثم ألف وقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت

   . من آخر اإلقليم األول من األقاليم السبعة

   . حيث الطول ثماٌن وخمسون درجة والعرض ست وعشرون درجة  : قال في األطوال

وهي بالقرب من بحر القلزم ولها مغاٌص ليس بالجيد وبجبلها معدن ذهب يتحصـل منه بقدر ما ينفـق فـي   : قال في تقويم البلدان
   . استخراجـه

   . إذا أخـذت مـن أسـوان فـي سمـت المشـرق تصـل إلـى العالقي بعد اثنتي عشـرة مرحلـة  : مهلبـيقـال ال

   . وبيـن العالقـي وعيـذاب ثمـان مراحـل ومـن العالقـي يدخـل إلـى بالد البجا  : قـال



 

229 
 

   . خرالمملكة الثانية بالد النوبة بضم النون وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وهاء في اآل

   . ولون بعضهم يميل إلى الصفاء وبعضهم شديـد السـواد

وبالدهـم ممـا يلـي مصـر فـي نهايـة جنوبيهـا ممـا يلـي المغرب على ضفتي النيـل الجـاري إلـى   : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . مصـر

   . قـال فـي تقويـم البلـدان فـي الكلـام علـى الجانـب الجنوبـي وبينها وبين بالد النوبة جبال منيعة

   . وقاعدتها مدينة دنقلة

   . الظاهر أنها بضم الدال المهملة وسكون النون وقاف مضمومة والم مفتوحة وهاء في اآلخر  : قال في تقويم البلدان

سنة أهل الديار المصريـة ورأيتهـا في الروض المعطار مكتوبًة دملقة بإبدال النون ميمًا مضبوطًة وما قاله هو الجاري على أل
   . بفتح الدال وباقي الضبط على ما تقدم

   . حيث الطول ثماٌن وخمسون درجة وعشر دقائق والعرض أربعة عشر درجة وخمـس عشـرة دقيقـًة  : قال ابن سعيد

بيهـا مجالـأت زنـج النوبة الذين قاعدتهم آوشة خلف الخط وفي غربـي دنقلـة وشماليهـا مدنهـم وفـي جنوبيهـا وغر  : قـال
   . المذآـورة فـي الكتـب

   . وهـي فـي غربـي النيـل على ضفته وشرب أهلها منه  : قـال األدريسـي

   . والذرة والتمر يجلب إليهم وأهلها سوداٌن لكنهم أحسن السودان وجوهًا وأجملهم شكًال وطعامهم الشعير  : قال

   . طرية ومقددًة ومطبوخة  : واللحوم التي يستعملونها لحوم األبل

   . وفي بالدهم الفيلة والزراريف والغزالن

   . ومدنها أشبه بالقرى والضياع من المدن قليلة الخير والخصب يابسة الهواء  : قال في مسالك األبصار

أن مدينة دنقلة ممتدٌة على النيل وأهلها في شظـٍف مـن العيـش والحبـوب عندهـم   : وحدثني غير واحٍد ممن دخل النوبة  : قال
   . قليلـة إال الذرة وإنما تكثر عندهم اللحوم واأللبان والسمك

   . لثريدوأفخر أطبختهم أن تطبخ اللوبيا في مرق اللحم ويثرد ويصف اللحم واللوبيا على وجه ا

   . وربما عملت اللوبيا بورقها وعروقها

   . ولهم انهماك على السكر بالمزر وميل عظيم إلى الطرب  : قال

ولما خاف بنو أيوب نور الدين الشهيد صاحب الشام على أنفسهم حين هم بقصدهم بعث السلطان صالح الدين أخاه شمس 
إذا قصدهـم فرأوهـا ال تصلـح لمثلهـم فعدلوا إلى اليمن واستولوا عليها وجعلوها  الدولة إلى النوبة ليأخذها لتكـون موئـًال لهـم

   . آالمعقل لهم

   . وديـن أهـل هـذه البلـاد النصرانيـة  : قال ابن سعيد
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   . ومن هذه البالد نجم لقمان الحكيم ثم سكـن مدينـة أيلـة ثم دخل إلى بيت المقدس  : قـال فـي مسالـك األبصـار

   . منها أيضًا ذو النون المصري الزاهد المشهور وإنما سمـي المصـري ألنـه سكـن مصـر فنسـب إليهـاو

   . وآـان ملوآهـا فـي الزمن القديم وسائر أهلها على دين النصرانية فلما فتح عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم مصر غزاهم

   . كف عنهم وقرر عليهم إتاوًة في آل سنةفرآهم يرمون الحدق بالنبل ف  : قال في الروض المعطار

قال صاحب العبر وعلى ذلك جرى ملوك مصر بعده وربما آانوا يماطلـون بذلـك ويمتنعـون مـن أدائـه فتغزوهـم عساآر 
المسلمين من مصر حتى يطيعوا إلى أن آان ملكهم في أيام الظاهر بيبرس رحمه اهللا رجًال اسمه مرقشنكز وآان له ابن أخ 

مه داود فتغلب عليه وانتزع الملك من يده واستفحل ملكه بها وتجاوز حدود مملكته قريب أسوان من آخر صعيد الديار اس
المصرية فقدم مرقشنكز المذآور على الظاهر بيبرس بالديار المصرية واستنجده على ابـن أخيـه داود المذآـور فجهـز معه 

بمملكة األبواب من بالد السودان فقبض عليه ملكهـا وبعـث بـه مقيـدًا إلـى الظاهر العساآر إلى بالد النوبة فانهزم داود ولحق 
بيبرس فاعتقل بالقلعة حتى مات واستقر مرقشنكز في ملك النوبـة علـى جزيـة يؤديهـا فـي آـل سنـة إلـى أن آانـت دولـة 

وون رجل اسمه سيمامون وغزته عساآر قالوون سنة المنصـور قلـاوون ثـم استقـر بمملكـة دنقلـة فـي الدولة المنصورية قال
   . ثمانين وستمائة

   . ثـم ملكهـم فـي أيـام الناصـر محمـد بـن قلـاوون رجل اسمه أمي وبقي حتى توفي سنة ست عشرة وسبعمائة

   . وملك بعد دنقلة أخوه آرنبس

إسالمه وأقام بمصر باألبواب السلطانية وأجرى ثم خرج من بيت الملك منهم رجل اسمه نشلى فهاجر إلى مصر وأسلم وحسن 
عليه السلطان الملك الناصر رزقًا ولم يزل حتى امتنع آرنبس من أداء الجزية سنة ست عشرة وسبعمائة فجهز إليه السلطان 

ك دنقلة على العساآر مع نشلى المقدم ذآره وقـد تسمـى عبـد اللـه ففر آرنبس إلى بالد األبواب فاستقر عبد اهللا نشلى في مل
دين األسالم ورجعت العساآر إلى مصر وبعث الملك الناصر إلى ملك األبواب في أمر آرنبس فبعـث بـه إليـه فأسلـم وأقـام 

ببـاب السلطـان وبقـي نشلـى فـي الملـك حتـى قتلـه اهـل مملكته سنة تسع عشرة وسبعامئة فبعث السلطان آرنبس إليهم فملكهم 
   . م من حين أسلم ملوآهموانقطعت الجزية عنه

ثم انتشرت أحياء جهينة من العرب في بالدهم واستوطنوها وعاثوا فسادًا وعجز ملوك النوبة عن مدافعتهم   : قال في العبر
فصاهروهم مصانعًة لهم وتفرق بسبب ذلك ملكهم حتى صار لبعض جهينة من أمهاتهم على رأي العجم في تمليك األخت وابن 

كهم واستولت جهينة على بالدهم ولم يحسنوا سياسة الملك ولم ينقد بعضهم إلى بعض فصاروا شيعًا ولم يبق األخت فتمزق مل
   . لهم رسم ملك وصاروا رحالة بادية على عادة العرب إلى هذا الزمان

   . يٍت ثارت لهم ثوائر مراتوأوالد الكنز هؤالء أهل ب  : أن ملكها اآلن مسلم من أوالد آنز الدولة قال  : وذآر في مسالك األبصار

   . فيحتمل أن أوالد الكنز من جهينة أيضًا جمعًا بين المقالتين

أن سلطانهم آواحد من العامة وأنه تأوي الغرباء إلى جامع دنقلة فيرسل إليهم فيأتونه فيضيفهم   : وقـد ذآـر فـي مسالك األبصار
   . وربما أعطوا عبدًا أو جارية  : وهـي أآسيٌة غالظ غالبها سود  : وينعم عليهم هو وأمراؤه وأن غالب عطائهـم الدآاديـك

أن عمـرو بـن العـاص رضـي اللـه عنـه قصـد قتال النوبة فرآهم يرمون الحـدق بالنبـل   : لمعطـاروقـد ذآـر فـي الـروض ا
فكـف عنهم وقرر عليهم إتاوًة من الرقيق في آل سنة ولم تزل ملوك مصر تأخذ منهـم هـذه األتـاوة فـي أآثـر األوقـات حتـى 

لصاحب مصر في آل سنة من العبيد واألماء والحراب والوحوش ذآـر فـي مسالـك األبصار أنه آان عليهم في زمنه مقرر 
   . أما اآلن فقد انقطع ذلك  : قلت -النوبية 

   .  وربك يخلق ما يشاء ويختار  "  " 
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   . ون وسكون الواوبفتح الباء الموحدة وسكو الراء المهملة وضم الن -المملكة الثالثة وبالد البرنو 

وبالده تحد بالد التكرور من الشرق ثم يكون حدها من الشمال   : وهم مسلمون والغالب على ألوانهم السواد قال في التعريف
   . بالد أفريقية ومن الجنوب الهمج

صريـة صحبـة الحجيـج وقاعدتهم مدينة آاآا بكافين بعد آل منهما ألف فيما ذآر لي رسول سلطانهم الواصل إلى الديـار الم
   . فـي الدولـة الظاهريـة برقـوق

   . وقـد تعـرض إليهـا في مسالك األبصار في تحديد مملكة مالي على ما يأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

ومن مدنهم مدينة آتنسكي بكاٍف مضمومة وتاٍء مثناة فوقية ساآنة ونون مكسـورة وسيـن مهملـة ساآنـة وآـاٍف مكسورة بعدها 
   . ياء مثناة تحتية

   . وهي شرقي آاآا على مسيرة يوٍم واحٍد منها

رية سيـف بـن ذي يـزن إال أنـه لـم وقد وصل آتاب ملك البرنو في أواخر الدولة الظاهرية برقوق يذآر فيه أنه من ذ  : قلت
   . يحقـق النسـب فذآـر أنـه مـن قريـش وهو غلط منهم فإن سيف بن ذي يـزن مـن أعقـاب تبابعـة اليمـن مـن حمير

   . على ما يأتي ذآره في الكالم على المكاتبات وفي المقالة الرابعة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

عن األبواب السلطانية بالديار المصرية يأتي ذآرها هناك إن شاء المملكة الرابعة بالد الكانم  ولصاحب البرنو هذا مكاتبٌة
   . والكانـم بكـاٍف بعدهـا ألـف ثـم نـون مكسـورٌة وميم في اآلخر

   . وهم مسلمون أيضًا والغالب على ألوانهم السواد

   . قـة ممتـدٌة فـي الجنـوب إلـى سمـت الغرب األوسطوبالدهـم بيـن وأفريقيـة وبر  : قـال فـي مسالـك األبصـار

   . وهي بالد قحط وشظف وسوء مزاج مستوٍل عليهـا  : قال

   . وغالـب عيشهـم الـأرز والقمـح والذرة وببالدهم التين والليمون واللفت والباذنجان والرطب

   . األرز ينبت عندهم من غير بذر وذآـر عـن أبي عبد اهللا الساليحي عن الشيخ عثمان الكانمي وغيره أن

   . ومعاملتهم بقماش ينسج عندهم اسمه دندي طول آل ثوب عشرة أذرع فأآثر

   . ويتعاملـون أيضـًا بالـودع والخـرز والنحـاس المكسـور والـورق لكنـه جميعه يسعر بذلك القماش  : قـال

الغول أقرب الحيوانـات إلـى الشكل األدمي تؤدي بني آدم وال أن جنوبيها صحارى فيها أشخاٌص متوحشة آ  : وذآر ابن سعيد
   . يلحقها الفارس

أنـه يظهـر بلـاد الكانـم   : وذآـر أبـو عبـد اللـه المراآشـي فـي آتابـه التكملـة عـن أبي اسحاق إبراهيم الكانمي األديب الشاعر
   . ى بعدت منه فال يصل إليها ولو جرى بل ال تزال أمامهفـي الليـل أمـام الماشـي بالقـرب منه قلل نار تضيء فإذا مش

   . وربما رماها بحجر فأصابها فيتشظى منها شراراٌت
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وأحوالها وأحوال أهلها حسنٌة وربما آان فيهم من أخذ في التعليم ونظر من األدب نظرة النجوم فقال   : قال في مسالك األبصار
   . اري جامح علمه حتى تشرق عليه أشعتها ويطرز بديباجه أمتعتهاإني سقيم فما يزال يداوي عليل فهمه ويد

   . وقاعدتهـا مدينـة جيمـي

   . بكسر الجيم وبالياء المثناة تحت الساآنة وآسر الميم ثم ياء مثناة تحتية في اآلخر  : قال في تقويم البلدان

   . حسب ما هو في خط ابن سعيد

   . ليم السبعةوموقعها في اإلقليم األول من األقا

   . حيث الطول ثالث وخمسون درجة والعرض تسع درج وبها مقرة سلطانهم  : قال ابن سعيد

   . ومبدأ هذه المملكة من جهة مصر بلدة اسمها دال وآخرها طوًال بلدة يقال لها آاآا وبينهما ثالثة أشهر  : قال في مسالك األبصار

   . وقد تقدم أن آاآا هي قاعدة سلطان البرنو وبينها وبين جيمي أربعون ميًال

   . وسلطان هذه البالد رجل مسلم  : قال في مسالك األبصار

   . وهو من ولد سيف بن ذي يزن  : قال في تقويم اللدان

ولد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وملكها  وأول من بث األسالم فيهم الهادي العثماني ادعى أنه من  : قـال في مسالك األبصار
   . ثم صارت بعده لليزنيين

   . أن سلطان الكانم من بيٍت قديم في األسالم وقد جاء منهم من ادعى النسب العلوي في بني الحسن  : وذآر في التعريف

   . وتمذهب بمذهب الشافعي رضي اهللا عنه  : ثم قال

ى حقارة سلطانه وسوء بقعة مكانه في غاية ال تدرك من الكبرياء يمسح برأسه عناٍن وملكهم عل  : قال في مسالك األبصار
   . السماء مع ضعف أجناد وقلة متحصل بالد ال يراه أحد إال في يوم العيدين بكرًة وعند العصر

   . أما في سائر السنة فال يكلمه أحٌد ولو آان أميرًا إال من وراء حجاب

الدهم ويتمذهبـون بمذهـب األمـام مالـك رضـي اللـه عنـه وهـم ذوو اختصـار فـي اللبـاس يابسـون في والعدل قائم في ب  : قال
   . الدين وعسكرهم يتلثمون وقد بنوا مدرسة للمالكية بالفسطاط ينزل بها وفودهم

   . ربالد مالي ومضافاتها ومالي بفتح الميم وألف بعدها الٌم مشددة مفخمة وياء مثناة تحت في اآلخ

   . وهي المعروفة عند العامة ببالد التكرور

   . وهذه المملكة في جنوب المغرب متصلة بالبحر المحيط  : قال في مسالك األبصار

   . وحدها في الغرب البحر المحيط وفي الشرق بالد البرنو وفي الشمال جبال البربر وفي الجنوب الهمج  : قال في التعريف

   . أنهـا تقـع فـي جنـوب مراآـش ودواخل بر العدوة جنوبًا بغرب إلى البحر المحيط  : ـد الدآالـيونقـل عـن الشيـخ سعي
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وهـي شديدة الحر قشفة المعيشة قليلة أنواع األقوات وأهلها طوال في غاية السواد وتفلفل الشعور   : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . وغالب طول أهلها من سوقهم ال من هياآل أبدانهم

   . قسم حضر يسكنون المدن وقسم رحالة في البوادي  : والتكرور قسمان  : قال ابن سعيد

أن هذه المملكة مربعة طولها أربعة أشهر أو أزيد وعرضها مثل   : وقـد حكـى فـي مسالـك األبصـار عن الشيخ سعيد الدآالي
   . سودان المسلمينذلك وجميعها مسكونٌة إال ما قل وهذه المملكة هي أعظم ممالك ال

   . أنها تشتمل على خمسة أقاليم آل إقليم منها مملكة بذاتها  : الجملة األولى في ذآر أقالميها ومدنها وقد ذآر صاحب العبر

   . األقليم األول مالي وقـد تقـدم ضبطه

صوصو من غربيه وآوآو من   : يم آوآووهو إقليٌم واسطة األقاليم السبعة الداخلة في هذه المملكة واقٌع بين إقليم صوصو وإقل
   . شرقيه

   . مدينة بني  : وقاعدته على ما ذآره في مسالك األبصار

   . بالباء الموحدة والنون ثم الباء الموحدة أيضًا  : قال في مسالك األبصار

   . وهي ممتدة تقدير طول بريد في عرض مثل ذلك ومبانيها متفرقة وبناؤها بالبالستا  : قال

وهو أنه يبنى بالطين بقدر ثلثي ذراع ثم يترك حتى يجف ثم يبنى عليه مثله وآذلك حتى ينتهي وسقوفها بالخشـب والقصـب 
وغالبهـا قبـاب أو جملونـات آاألقبـاء وأرضهـا تـراب مرمـل وليـس لهـا سـور بـل يستديـر بهـا عدة فروع من النيل من 

   . الماء وبعضها ال يعبر فيه إال في السفن جهاتها األربع بعضها يخاض في أيام قلة

   . األقليم الثاني صوصو بصادين مهملتين مضمومتين بعد آل منهما واو ساآنة

   . وربما أبدلوا الصاد سينًا مهملة سمي بذلك باسم مكانه

   . وهـم يسمونهـا األنكاريـة  : قـال فـي العبـر

   . وهـي فـي الغـرب عـن إقليـم مالـي المقـدم ذآـره فيمـا ذآـره فـي العبر عن بعض البقلة

   . األقليم الثالث بالد غانة بفتـح الغيـن المعجمـة وألـف ثـم نـون مفتوحـة وهـاء فـي اآلخـر

   . وهـي غربـي إقليـم صوصـو المقـدم ذآـره تجاور البحر المحيط الغربي

   . ينة غانة التي قد أضيف إليهاوقاعدته مد

   . وموقعها خارج اإلقليم األول من األقاليم السبعة إلى الجنوب  : قال في تقويم البلدان

   . حيث الطول تسٌع وعشرون درجة والعرض عشر درج  : قال ابن سعيد

   . وهي محل سلطان بالد غانة  : قال في تقويم البلدان
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ن لغانـة نيـًال شقيـق نيـل مصر يصب في البحر المحيط الغربي عند طول عشر درج ونصٍف أ  : وقـد حكـى ابـن سعيـد
   . وعرض أربع عشرة

وإليها تسير التجار المغاربة من سجلماسة في بر مقفر ومفاوز عظيمة في جنوب الغرب نحو خمسين يومًا فيكون بين غانة 
   . وبين مصبه نحو أربع درج

   . ها هذاوهي مبنية على ضفتي نيل

   . وآان أهلها قد أسلموا في أول الفتح األسالمي  : قال في العبر

   . أنها مدينتان على ضفتي نيلها إحداهما يسكنها المسلمون والثانية يسكنها الكفار  : وقد ذآر في تقويم البلدان

   . ه أيام مقعدهأن لصاحب غانة معلفين من ذهب يربط عليهما فرسان ل  : وقد ذآر في الروض المعطار

   . األقليم االرابع بالد آوآو وهي شرقي إقليم مالي المقدم ذآره

وملكها قائم بنفسه له حشٌم وقواد وأجناٌد وزٌي آامل وهم يرآبون الخيل والجمال ولهم بأٌس وقهٌر   : قال في الروض المعطار
   . لمن جاورهم من األمم

يشبه العاقر قرحًا إال أنه أسـود مـن خاصتـه إنـه إذا وضـع علـى حجـر الحيـة خرجـت وهو عود   : وبها ينبت عود الحية  : قال
   . إليـه بسرعـة ومـن أمسكه بيده أخذ من الحيات ما شاء من غير جذٍع يدرآه أو يقع في نفسه

اعدته مدينة آوآو بفتح والصحيـح عند أهل المغرب األقصى أن هذا العود إذا أمسكه ممسك بيده أو علقه في وق  : ثـم قـال
   . الكاف وسكون الواو وفتح الكاف الثانية وسكون الواو بعدها

   . حيث الطول أربٌع وأربعون رجة والعرض عشر درج  : وموقعهـا فـي الجنـوب عـن اإلقليـم الـأول قـال ابن سعيد

   . وهي مقر صاحب تلك البالد  : قال

   . سلمي غانة ومن شرقيه من مسلمي الكانموهو آافر يقاتل من غربيه من م  : قال

   . وذآر المهلبي في العزيزي أنهم مسلمون وبينهما وبين مدينة غانة مسيرة شهر ونصٍف

وهي مدينٌة آبيرٌة على ضفتي نهر يخرج من ناحية الشمال يمر بها ويجاوزها بأيام آثيرة ثم يغوص   : قال في الروض المعطار
   . يغوص الفرات في بطائح العراقفي الصحراء في رمال آما 

وآوآـو فـي شرقـي النهـر ولبـاس عامـة أهلهـا الجلـود يستـرون بهـا عوراتهـم وتجارهم يلبسون األآسية   : قال ابن سعيـد
   . وعلى رؤوسهم الكرازين ولبس خواصهم األزرق

   . وسكانها قبائل يرنان من السودان  : قال في مسالك األبصار

الخامس بالد تكرور وهي شرقي إقليم آوآو المقدم ذآره ويليه من جهة الغرب مملكـة البرنـو المتقدمـة الذآـر وبهـا  األقليم
   . عرفت هذه المملكة على آبرها واشتهرت

   . وقاعدتهـا مدينة تكرور بفتح التاء المثناة فوق وسكون الكاف وضم الراء المهملة وسكون الواو وراء مهملة في اآلخر
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وهـي مدينـة علـى النيـل على القرب من ضفافه أآبر من مدينة سال من بالد المغرب وطعام   : قـال فـي الـروض المعطـار
أهلها السمك والذرة واأللبان وأآثر مواشيهم الجمال والمعـز ولبـاس عامـة أهلها الصوف وعلى رؤوسهم آرازين صوف 

   . ولباس خاصتهم القطن والمآزر

بينها وبين سجلماسة من بالد المغرب أربعون يومًا بسير القوافل وأقرب البالد إليها من بالد لمتونة بالصحراء آسفي و  : قال
   . بينهما خمٌس وعشرون مرحلة

   . وأآثر ما يسافر به تجار الغرب األقصى إليها الصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها بالتبر والخدم  : قال

غانة وزافـون وترنكـا وتكـرور   : أن هذه المملكة تشتمل على أربعة عشر إقليمًا وهي  : وذآر في مسالك األبصار  : قلت
   . وسنغانـة وبانبغـو وزرنطابنـا وبيتـرا ودمـورا وزاغا وآابرا وبراغودي وآوآو ومالي

وآأنها قد اضمحلـت وزاد باقي ذلك فيحتمل أنها انضامت فذآر أربعة من األقاليم الخمسة المتقدمة الذآر وأسقط إقليم صوصو 
   . إلى صاحبها يومئذ بالفتح واألستيالء عليها

وهم نيتصر ونيتغراس   : وفـي شمالـي بلـاد مالـي قبائـل مـن البربـر بيـٌض تحت حكم سلطانها  : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . تصـر فإنهـم يتداولهـم ملـوٌك منهم تحت حكم صاحب ماليومدوسة ولمتونة ولهم أشياخ تحكـم عليهـم إال ني

   . وآذلك في طاعته قوٌم من الكفار بعضهم يأآل لحم األدميين  : قال

   . أن في طاعة سلطانها بالد مغارة الذهب  : ونقل عن الشيخ سعيد الدآالي

لـو شـاء أخذهـم ولكـم ملـوك هـذه المملكة قد جربوا أنه ما وهم بالد همج وعليهـم إتـاوة مـن التبـر تحمـل إليـه فـي آـل سنـة و
فتحت مدينٌة من هذه المدن وفشا بها األسالم ونطق بها داعي األذان إال قل بها وجود الذهب ثم يتالشى حتى يعدم ويزداد فيما 

   . ي الكالم على غانةيليه من بالد الكفار فرضوا منهم ببذل الطاعة وحمل قرر عليهم وذآر نحو ذلك في التعريف ف

أن بها الخيل من نوع األآاديش   : الجملة الثانية في الموجود بهذه المملكة قد ذآر في مسالك األبصار عن الشيخ سعيد الدآالي
   . التترية

وتجلـب الخيـل العـراب إلـى ملوآهـم يتغالـون فـي أثمانهـا وآذلـك عندهـم البغـال والحميـر والبقر والغنم ولكنها آلها   : قـال
   . صغيرة الجثة وتلد الواحدة مـن المعـز عندهـم السبعـة والثمانيـة وال مرعى لمواشيهم إنما هي جاللة على القمامات والمزابل

   . ـوش الفيلـة واألسـاد والنمـورة وآلهـا ال تـؤذي مـن بنـي آدم إال مـن تعرض لهاوبهـا مـن الوح

وعندهم وحش يسمى ترمي بضم التاء المثناة والراء المهملة وتشديد الميم في قدر الذئب يتولـد بين الذئب والضبع ال يكون إال 
   . قًا أآلهله ذآٌر وفرج متى وجد في الليل آدميًا صغيرًا أو مراه  : خنثى

   . وال يعترض إلى أحد في النهار وهو ينعر آالثور وأسنانه متداخلة

   . وعندهـم تماسيح عظام منها ما يكون طوله عشرة أذرع وأآثر ومرارته عندهم سٌم قاتل تحمل إلى خزانة ملكهم

   . وعندهم بقر الوحش وحمير الوحش والغزالن

س متوحشة تصاد آما يصاد الوحش وبها من الطيور الدواجن األوز والدجاج وفيما يسامت سلجماسة من بالدهم جوامي
وهو دق مزغب يدرس فيخرج منه حٌب أبيض شبيه بالخردل فـي المقـدار أو   : والحمام وبهـا مـن الحبوب األرز والغوثي

م الذرة وهي أآثر حبوبهم أصغـر منـه فيغسـل ثـم يطحن ويعمل منه الخبز وهذا الحب هو واألرز هما غالب قوتهم وعنده
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ومنها قوتهم وعليق خيولهم ودوابهم وعندهم الحنطة علـى قلـة فيهـا أمـا الشعيـر فـال وجـود له عندهم البتة وعندهم الفواآه 
ـًا البستانية الجميز وهو آثير لديهم وعندهم أشجـار بريـة ذوات ثمـار مأآولـة مستطابـٍة منهـا شجـر يسمـى تادمـوت يحمـل شيئ

مثـل القواديس آبرًا في داخلها شيء شبيه بدقيق الحنطة ساطع البياض طعمه مٌز لذيذ يأآلون منه وإذا جف جعلوه على الحناء 
فيسوده آالنوشادر ومنها شجر يسمى زبيزور تخرج ثمرته مثل قرون الخروب فيخرج منها شيء شبيه بدقيق الترمس حلٌو 

   . لذيذ الطعم له نوى

   . مى قومي يحمل شبيه السفرجل لذيذ الطعم يشبه طعم الموز وله نوى شبيٌه بغضروف العظم يأآله بعضهم معهومنها شجر يس

ومنها شجر اسمه فاريتي حمله شبيه بالليمون وطعمه يشبـه طعـم الكمثـرى بداخلـه نـوى ملحـم يؤخذ ذلك النوى وهو طري 
البيوت وتوقد منه السرج ويعمل منها الصابون وإذا قصد أآله وضـع فيطحن فيخرج منها شيء شبيٌه بالسمن يجمد وتبيض به 

فـي قـدر علـى نـار لينـة ويسقى الماء حتى يقوى غليانه وهو مغطى الرأس ويسارق آشف الغطاء في افتقاده فإنه متى آشف 
   . القدر فار ولحق بالسقف

   . القرع وصار يستعمل في المأآل آالسمنوربما انعقد منه نار فأحرق البيـت فإذا نضج برد وجعل في ظروف 

   . ومتى جعل فـي غيـر ظـروف القـرع من األنية خرقها

ويوجد بها من الثمرات البرية ما هو شبيه بكل الفواآه البستانيـة علـى اختلـاف أنواعهـا ولكنهـا حريفـٌة ال تستطـاب يأآلهـا 
لوبيـاء واللفـت والثوم والبصل والباذنجان والكرنب أما الملوخية فال تطلع الهمـج مـن السـودان وهـي وبهـا مـن الخضـروات ال

   . عندهم إال برية والقرع عندهم بكثرة

وعندهم شيٌء شبيه بالقلقاس إال أنه ألـذ مـن القلقاس يزرع في الخالء فإن سرق منه سارٌق قطع الملك رأسه وعلقه مكان ما 
   . ًا عن سلف ال توجد فيها رخصة وال تنفع فيها شفاعٌةقطع منه عادٌة عندهم يتوارثونها خلف

   . وجبالها ذوات أشجار مشتبكٍة غليظة السوق إلى الغاية تظل الواحدة منها خمسمائة فارٍس

   . وفيها بغانة وما وراءها في الجنوب من بالد السودان الهمج معادن الذهب

الحسـن علـي بن أمير حاجب عن السلطان منسا موسى سلطان هذه وقـد حكـى فـي مسالـك األبصـار عـن األميـر أبـي 
نوع في زمان الربيع   : توجد على نوعين  : فقال -أنه سأله عند قدومه الديار المصرية حاجًا عن معادن الذهب عندهم   : المملكة

   . ينبت في الصحراء له ورٌق شبيه بالنجيل أصوله التبر

   . على ضفاف مجاري النيل تحفر هناك حفائر فيوجد فيها الذهب آالحجارة والحصى فيؤخذ والثاني يوجد في أماآن معروفة

   . وآالهما هو المسمى بالتبر  : قال

   . ثم قـال والـأول أفحـل فـي العيـار وأفضـل فـي القيمـة

   . وذآـر فـي التعريـف نحـوه

وذآـر عـن الشيـخ عيسـى الـزواوي عـن السلطـان منسـا موسـى القمـدم ذآـره أيضـًا أنـه يحفر في معادن الذهب آل حفيرة 
   . عمق قامة أو ما يقاربها فيوجد الذهب في جنباتها

هم في إخراج الذهب من وربما وجد مجتمعًا في سفيل الحفيرة وأن في مملكته أممًا من الكفار ال يأخذ منهم جزيًة إنما يستعمل
   . معادنه
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أن النوع األول من الذهـب يوجـد فـي زمـن الربيـع عقيـب األمطـار ينبـت بيـن مواقعهـا   : ثم قد ذآر في مسالك األبصار
   . والثانـي يوجـد فـي جميـع السنـة في ضفات مجاري النيل

ر أغشت حيـث سلطـان الشمـس قاهٌر وذلك عند أخذ النيل في أن نبات الذهب بهذه البالد يبدأ في شه  : وذآر في التعريف
   . األرتفاع والزيادة

   . فإذا انحط النيل تتبع حيـث رآب عليه من األرض فيوجد منه ما هو نبات يشبه النجيل وليس به

   . ومنه ما يوجد آالحصـى

   . الفة لما تقدمفجعـل الجميـع ممـا يحـدث فـي هذا الزمن في أماآن النيل خاصة وفيه مخ

إن شهر أغشت الذي يطلع فيه الذهب وهو من شهور الروم ويقع  : بـل قـد قـال أنـه يرآـب مـن تمـوز وآب  -واهللا أعلم  - 
   . يعنـي مـن شهـور السريـان وهـذا غلـط فاحـش

نتهاء دون ابتدأء أول السنة وشهر فقـد تقدم في المقالة األولى أن شهور الروم منطبقة على شهور السريان في األبتداء واأل
   . أغشت من شهور الروم هو شهر آب من شهور الريان بعينه

أن الذهب ببالده حمى له يجمـع لـه متحصلـة   : ثم قد حكى في مسالك األبصار عن والي مصر عن منسا موسى القمد ذآره
   . رقةآالقطيعـة إال مـا يأخـذه أهـل تلـك البلـاد منـه علـى سبيـل الس

أنه إنما يهادي بشيء منه آالمصانعة وأنه يتكسب عليهم في المبيعـات لـأن بالدهـم ال   : وحكـى عـن الشيـخ سعيـد الدآالـي
   . شـيء بهـا

حمل إليه ولـه عليهـا إتـاوٌة مقـررة ت  : وآلـام الدآالـي أثبـت وعليه ينطبق آالمه في التعريف حيـث ذآـر غانـة ثـم قـال  : ثـم قـال
   . في آل سنة

   . وبهذه البالد أيضًا معدن نحاس وليس يوجد في السـودان إال عندهـم

إن عنـده فـي مدينـة اسمهـا نكـوا معـدن نحـاس أحمـر يجلـب منـه   : قـال لـي السلطـان موسـى  : قـال الشيـخ عيسـى الـزواوي
الد السودان الكفار فيباع وزن مثقال بثلثي وزنه من الذهب يباع آل مائة قضبان إلى مدينة بنبى قاعدة مالي فبيبعث منه إلى ب

   . مثقال من هذا النحاس بستة وستين مثقاأل وثلثي مثقال من الذهب

   . وبهـذه البلـاد معـدن ملـح وليـس فـي شـيء مـن السودان الوالجين في الجنوب والمسامتين لسجلماسة ومـا وراءهـا ملـٌح سـواه

حدثنـي أبو عبد اهللا بن الصائغ أن الملح معدوم في داخل بالد السودان فمن الناس من   : المقـر الشهابـي بـن فضـل اللـه قـال
   . يغرر ويصل به إلى أناس منهم يبذلون نظير آل صبـرة ملح مثله من الذهب

جاء التجار بالملح وضعوه ثم غابوا فيجيء وحدثت أن من أمم السودان الداخلة من ال يظهر لهم بل إذا   : قال ابن الصائغ
   . السودان فيضعون إزاءه الذهب فإذا أخـذ التجـار الذهـب أخـذ السـودان الملـح

وأهل هذه المملكـة آثيـٌر فيهـم السحـر ولهـم بـه عناية حتى إنهم في بالد الكفار   : قال لي الدآالي  : قـال فـي مسالـك األبصـار
إن فالنًا قتل أخي أو   : ل بالسحر حقيقـًة ال مجازًا وفي آل وقت يتحاآمون عند ملكهم بسببه ويقول أحدهممنهم يصيدون الفي

   . ولدي بالسحر والسلطان يحكم على القاتل بالقصاص وقتل الساحر
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لة وال سيما من سمٍك أن السموم بهذه المملكة آثيرة فإن عندهم حشائش وحيوانات يرآبون منها السموم القتا  : وحكى عنه أيضًا
   . يوجد عندهم

   . ومن خصيصة هذه البالد أن يسرع فيها فساد المدخرات ال سيما فإنه يفسد وينتن فيها من يومين  : قال الشيخ سعيد الدآالي

أن المعاملة عندهم بالودع وأن   : الجملة الثالثة في معاملة هذه المملكة ذآـر فـي مسالـك األبصـار عـن ابـن أميـر حاجـب
التجار تجلبه إليهم آثيـرًا فتربـح به الربح الكثير وآأن هذا في المعامالت النازية في مثل المآآل وما في معناها واأل فالذهب 

   . الكثرةعندهم على ما تقدم من 

إقليم مالي وإقليم صوصو   : الجملة الرابعة في ذآر ملوك هذه المملكة قد تقدم أن هذه المملكة قد اجتمع بها خمسة أقاليم وهي
وإقليم غانة منالجانب الغربي عن مالي وإقليم آوآو وإقليم تكرور في الجانب الشرقي عن مالي وأن آـل إقليم من هذه الخمسة 

   . قلة ثم اجتمع الكل في مملكة صاحب هذه المملكة وأن مالـي هـي أصـل مملكتـهآان مملكة مسست

وهـو وإن غلـب عليـه عند أهل مصر اسم سلطان التكرور فإنه لو سمع هذا أنف منه ألن التكـرور   : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . ألنه اإلقليم األآبر وهو به أشهر إنمـا هـو إقليـم مـن أقاليـم مملكتـه واألحب إليه أن يقال صاحب مالي

   . أنه ليس بمملكته من يطلق عليه اسم ملك إال صاحب غانة وهو آالنائب له وإن آان ملكًا  : ونقل عن الشيخ سعيد الدآالي

   . وآأنه إنما بقي اسم الملك على صاحب غانة دون غيره لعدم انتزاعها منه واألستيالء عليها استيالًء آليًا

   . ألن بها وبما وراءها جنوبًا منابت الذهب  : وأما غانة فإنه ال يملكها وآأنه مالكها يترآها عن قدرة عليها  : قال في التعريف فقد

وذآر ما تقدم من أن بالد منابت الذهب متى فشا فيها األسالم واألذان عدم فيها نبات الذهب وصاحب مالي يترآها لذلك ألنه 
   . ٌة آبيرة مقررة تحمل إليه في آل سنةمسلم وله عليها إتاو

   . أن هذه الممالك آانـت بيـد ملـوٍك متفرقـة وآـان مـن أعظمهـا مملكـة غانـة  : وقد ذآر صاحب العبر

فلمـا أسلم الملثمون من البربر تسلطوا عليهم بالغزو حتى دان آثيٌر منهم باألسالم وأعطى الجزية آخرون وضعف بذلك ملكه 
إن أول من أسلم منهم ملك اسمه برمنداتة بباء موحدة   : ويقال  : غانة واضمحل فتغلب عليهم أهل صوصو المجاورن لهم قال

نون ساآنة ودال مهملة بعدها ألف ثم نون مشددة مفتوحة وهاء في اآلخر فيما ضبطه وراء مهملة مفتوحتين وميم مكسورة و
   . بعض علمائهم

   . ثم حج بعد إسالمه فاقتفى سننه في الحج ملوآهم من بعده

ثـم جـاء منهـم ملـك اسمـه مـاري جاظة ومعنى ماري األمير الذي يكون من نسل السلطان ومعنى جاظة األسد فقوي ملكه 
   . لب على صوصو وانتزع ما آان بأيديهم من ملكهم القديم وملك غانة الذي يليه إلى البحر المحيطوغ

   . إنه ملك عليهم خمسًا وعشرين سنة  : ويقال

ثم ملك بعده ابنه منساولي ومعنى منسا بلغتهم السلطان ومعنى ولي علي وآان من أعظم ملوآهم وحج أيام الظاهر بيبرس 
   . صاحب مصر

   . م ملك من بعده أخوه واليث

   . ثم ملك من بعده أخوه خليفة وآان أحمق يغلب عليه الحمق فيرمي النـاس بالسهـام فيقتلهـم فوثب به أهل مملكته فقتلوه
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   . وملـك بعده سبٌط من أسباط ماري جاظة المقدم ذآره واسمه أبو بكر على قاعدة العجم في تمليك البنت وابن البنت

على الملك مولى من مواليهم اسمه ساآبورة ويقال سيكره فاتسع نطاق مملكته وغلب على البالد المجاورة له وفتح ثم تغلب 
بالد آوآو واستضافها إلى مملكته واتصل ملكه من البحر المحيط الغربي إلى بالد التكرور فقوي سلطانه وهابه أمم السودان 

   . ورحل إليه التجار من بالد الغرب وأفريقية

   . وحج أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون ورجع فقتل في أثر عوده

   . وملك بعده قو ابن السلطان ماري جاظة

   . ثم ملك من بعده محمد بن قو ثم انتقل الملك من ولد ماري جاظة إلى ولد أخيه أبي بكر

   . فولي منهم منسا موسى بن أبي بكر

صالحًا وملكًا عظيمًا له أخبار في العدل تؤثر عنه وعظمت المملكة في أيامه إلى الغاية وافتتح  وآان رجًال  : قال في العبر
   . الكثير من البالد

حكى ابن أمير حاجب والي مصر عنه أنه فتح بسيفه وحده أربعًا وعشريـن مدينـًة مـن مـدن   : قـال فـي مسالك األبصار
   . السـودان ذوات أعمـال وقـرى وضياع

سألته عن سبب انتقال الملك إليه   : قال ابن أمير حاجب  : قال في مسالك األبصار إن الذي قبلي آان يظن أن البحر   : فقال -
المحيط له غاية تدرك فجهز مئين سفن وشحنها بالرجال واألزواد التي تكيفهم سنين وأمر من فيها أن ال يرجعوا حتى يبلغوا 

   . ا مدة طويلًة ثم عاد منهم سفينٌة واحـدة وحضـر مقدمهـا فسألـه عـن أمرهـمنهايته أو تنفذ أزوادهم فغابو

سـارت السفن زمانًا طويٍال حتى عرض لها في البحر في وسط اللجة واٍد له جرية عظيمة فابتلع تلك المراآب وآنت   : فقـال
وألفًا لألزورد واستخلفني وسافر بنفسه ليعلم حقيقة ذلك فجهز ألفي سفينة ألفًا للرجال   : آخـر القـوم فرجعـت بسفينتي فلم يصدقه

   . فكان آخر العهد به وبمن معه

   . وآان حجه في سنة أربع وعشرين وسبعمائة في األيام الناصرية محمد بن قالوون  : قال في العبر

مًا عظيمًا وعاملني بأجمل األداب قال لي المهمندار خرجت لمتلقاه من جهة السلطان فأآرمني إآرا  : قال في مسالك األبصار
   . ولكنه آان ال يحدثني إال بترجمان مع إجادته اللسان العربي

ولما قدم قدم للخزانة السلطانية حمًال من التبر ولم يترك أميرًا وال رب وظيفة سلطانيٍة إال وبعـث إليـه بالذهـب وآنت   : قال
جئت للحج ال   : األوامر السلطانية فيأبى خشية تقبيل األرض للسلطان ويقولأحاوله في طلوع القلعة لالجتماع بالسلطان حسب 

   . لغيره ولم أزل به حتى وافق على ذلك

   . فلما صار إلى الحضرة السلطانية

   . قبل األرض فتوقف وأبى إباًء ظاهرًا  : قيل له

أنا أسجد هللا الذي خلقني وفطرني ثم سجد وتقدم السلطان   : فقال -آيف يجوز هذا فأسر إليه رجٌل آان إلى جانبه آالمًا   : وقال
فقام له بعض القيام وأجلسـه إلـى جانبـه وتحدثـا طويًال ثم قام السلطان موسى فبعث إليه السلطان بالخلع الكاملة له وألصحابه 

   . وخيًال مسرجة ملجمة
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ج إسكنـدري وآلوتـة زرآـش وآالليب ذهب وآانت خلعته طرد وحش بقصب آثير بسنجاب مقندس مطرز بزرآش على مفر
وشاش بحرير ورقم خليفتي ومنطقة ذهب مرصعـة وسيـف محلـى ومنديـل مذهـب خـز وفرسيـن مسرجيـن ملجميـن بمراآـب 

   . بغـل محالًة وأعالم وأجرى عليه األنزال واألقامات الوافرة مدة مقامه

اهم وهجن جليلة آاملة األآوار والعدة لمرآبه وهجـن أتبـاع ألصحابـه وأزواٍد ولما آن أوان الحج بعث إليه بمبلٍع آبير من الدر
   . جمـة ورآـز لـه العليـق فـي الطـرق وأمـر أميـر الرآب بإآرامه واحترامه

ولما عاد بعث إلى السلطان من هدية الحجاز تبرآًا فبعث إليه بالخلع الكاملة له وألصحابه والتحف واأللطاف من البز 
   . سكندري واألمتعة الفاخرة وعاد إلى بالدهال

وذآـر عـن ابن أمير حاجب والي مصر أنه آان معه مائة حمل ذهبًا أنفقها في سفرته تلك على مـن بطريقـه إلـى مصـر مـن 
ار مصر القبائـل ثـم بمصـر ثـم مـن مصـر إلـى الحجـاز توجهـًا وعـودًا حتى احتاج على القرض فاستدان على ذمته من تج

   . بمالهم عليه فيه المكاسـب الكثيـرة بحيـث يصـل ألحدهم في آل ثلثمائة دينار سبعمائة دينار ربحًا

   . وبعث إليهم بذلك بعد توجهه إلى بالده

   . إنه آان يحمل آلته اثنا عشر ألف وصيفٍة البسات أقبية الديباج  : قال في العبر ويقال

أنه حكى له أن من عادة أهل مملكته أنه إذا نشأ ألحٍد منهم بنت   : وذآـر لـي عنـه ابن أمير حاجب  : قـال فـي مسالـك األبصـار
وال   : فقـال -إن هـذا ال يحـل لمسلـم شرعـًا   : فقلـت لـه -حسناء قدمها له أمًة موطوءًة فيملكها بغير تزويج مثل ملك اليمن 

   . وال للملوك واسأل العلماء  : فقلـت - الملـوك 

   . وقد ترآته من اآلن  ! واهللا ما آنت اعلم ذلك  : فقال

   . ودام ملكه عليهم خمسًا وعشرين سنة ومات  : قال في العبر

   . فملك بعده ابنه منسا مغا ومعنى مغا عندهم محمد يعنون السلطان محمدًا ومات ألربع سنين من واليته

   . وملك بعده أخوه منسا سليمان بن أبي بكر وهو أخو منسا موسى المقدم ذآره

واجتمع له ما آان أخوه افتتحه من بالد السودان وأضافه إلى يد األسالم وبنى به المساجد والجوامع   : قال في مسالك األبصار
   . مذهب األمام مالك رضي اهللا عنه وتفقه في الدين والمنارات وأقام به الجمع والجماعات واألذان وجلب إلى بالده الفقهاء من

   . ودام ملكه أربعًا وعشرين سنًة ثم مات  : قال في العبر

   . ولي بعده ابنه قنبتا بن سليمان ومات لتسعة أشهر من ملكه

كهـم وأتلف ذخائرهم وملك بعده ماري جاظه بن منسا مغا بن منسا موسى فأقام أربع عشرة سنة أساء فيها السيـرة وأفسـد مل
بسرفه وتبذيره حتى انتهى به الحال في السرف أنه آان وآانوا يرونه من أنفس ذخائهم لندور وجود مثله في المعدن فباعه 

على تجار مصر المترددين إليه بأبخس ثمن وصرف ذلك آله في الفسوق وآان آخر أمره أن أصابته علة النوم وهو مرٌض 
البالد ال سيما الرؤساء منهم يأخذ أحدهم النوم حتى ال يكاد يفيق فأقام به سنتين حتى مات سنة خمس آثيرًا ما يصيب أهل تلك 

   . وسبعين وسبعمائة

   . وملك بعده ابنه موسى فنكب عن طريق أبيه وأقبل على العدل وحسن السيرة
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ن تدبير وبقي منسا موسى حتى مات سنة وتغلب على دولته وزيره ماري جاظه فحجره وقام بتدبير الدولة وآان له فيها أحس
   . تسع وثمانين وسبعمائة

   . وملك بعده أخوه منسا مغا وقتل بعده بسنة أو نحوها

ولمـك بعـده صندآـي زوج أم موسـى المقـدم ذآـره ومعنـى صندآـي الوزيـر ووثـب عليـه بعـد أشهر رجٌل من بيت ماري 
   . جاظة

فرة رجل اسمه محمود ينسب إلى منساقو بن منسا ولي بن ماري جاظة ولقبه منسا مغا وغلب ثم خرج من ورائهم من بالد الك
   . على الملك في سنة ثالث وتسعين وسبعمائة

   . وصاحب التكرور هذا يدعي نسبًا إلى عبد اهللا بن صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب آرم اهللا وجوههم  : قال في التعريف

عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا أبي الكرام بن مسوى الجون بن عبد اهللا بن حسن المثنى ابن الحسن السبط  هو صالح ابن  : قلت
   . ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

   . أن سلطان غانة يدعي النسب إلى الحسن ابن علي عليهما السالم  : وقد ذآر في تقويم البلدان

احـب هـذه المملكـة ألن من جملة من هو في طاعته غانة أو من آان بها في الزمن القديم قبل استيالء فيحتمـل أنـه أراد ص
   . أهل الكفر عليها

الوزراء والقضاة والكتاب   : أن بهذ المملكة  : الجملة الخامسة في أرباب الوظائف بهذه المملكة قـد ذآـر فـي مسالـك األبصـار
   . يكتب شيئًا في الغالب بل يكل آل أمر إلى صاحب وظيفته من هؤالء فيفصله والدوواين وأن السلطان ال

   . وآتابهم بالخط العربي على طريقة المغاربة

أن مقدار عسكره   : الجملة السادسة في عساآر سلطان هذه المملكة وأرزاقهم أما مقدار العساآر فقد ذآر الشيخ سعيد الدآالي
   . األقطاعات ألمراء هذا السلطان وجنـده واألنعامـات عليهـممائة ألـف نفـر منهـم وأما 

إن مـن أآابرهـم مـن يبلـغ جملـة مالـه علـى الملـك في آل سنة خمسين ألف مثقال من الذهب وأنه يتفقدهم   : فقـد قـال الدآالـي
   . مع ذلك بالخيل والقماش وإن همته آلها في تحميل زيهم وتمصير مدنهم

ابعة في زي أهل هذه المملكة قـال الدآالـي لباسهـم عمائـم بحنـك مثـل الغرب وقماشهم بياٌض من ثياب قطن تنسج الجملة الس
عندهم في نهاية الرقة واللطف تسمى الكمصيا ولبسهم شبيه بلبس المغربة جبـاٌب ودراريـع بـال تفريـج واألبطـال مـن فرسانهم 

بس معها أطواقًا من ذهب فإن زادت لبس مع ذلك خالخل من ذهب وآلما زادت تلبس أساور من ذهب فمن زادت فروسيته ل
فروسية البطل ألبسه الملك سراويل متسعة وسراويالتهم ضيقة أآمام الساقين متسعة الشرج وأهل هذه المملكة يرآبون 

بأرجلهم اليمنى بخالف  بالسـروج وهـم في غالب أحوالهم في الرآوب آأنهم من العرب إال أن هؤالء يبدأون في الرآوب
   . غيرهم من سائر الناس جميعًا وال يعرف عندهم رآوب جمل بكور

الجملة الثامنة أما جلوس السلطان في قصره فإنه يجلس على مصطبة آبيـرة علـى دآـة آبيـرة مـن آبنـوس آالتخـت علـى قدر 
سيـٌف ومـزراق   : إلى الناب وعنـده سلـاٌح لـه مـن ذهـب آلـهالمجلس العظيم المتسع عليها أنياب الفيلة في جميع جوانبها الناب 

وقـوس وترآـاش ونشاب وعليه سراويل آبير مفصل من نحو عشرين نصفية ال يلبس مثله أحٌد منهم بل هو مـن خصوصيتـه 
عليه قبة وطائٌر من ويقـف خلفـه نحو ثالثين مملوآًا من الترك وغيرهم ممن تبتاع له من مصر بيد واحد منهم جتر من حرير 

ذهب صفة بازي يحمل على يساره وأمراؤه جلوس حوله يمينًا وشماأل ثم دونهـم أعيـاٌن مـن فرسـان عسرآـه جلـوس وبيـن 
يديـه شخـص يغنـي له وهو سيافه وآخر سفيٌر بينه وبين الناس يسمى الشاعر وتهى إليه الشكاوي والمظالم فيفصلها بنفسه وال 

لغالب بل يأمر بالقول بلسانه وحجوله أناٌس بأيديهـم طبـول يدقـون بهـا وأنـاس يرقصـون وهـو يضحك منهم يكتب شيئًا في ا
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وخلفه صنجقان منشوران وأمامه فرسان مشدودان محصالن برآوبه متى أحب ومن عطس في مجلسه ضرب ضربًا مؤلمًا ال 
   . األرض وعطس حتى ال يعلم بهيسامح أحٌد في مثل ذلك فإن بغت أحدًا منهم العطاس انبطح في 

   . أما الملـك فإنـه إذا عطـس ضـرب الحاضـرون بأيديهـم علـى صدورهـم

عامدًا آان أو ساهيًا وإذا قدم عليه أحٌد من   : وال يدخـل أحـد دار السلطان منتعًال آائنًا من آان ومن لم يخلع نعليه قتل بال عفو
   . م يومي القادم بيده اليمنى مثل من يضرب الجوك ببالد توران وإيران من بالد المشرقأمرائه أو غيرهم وقف أمامه زمانًا ث

وصفة ذلك أنه يكشف مقدم رأسه ويرفع الذي يضرب الجوك يده اليمنى إلى قريب أذنه ثم يضعها وهي قائمة منتصبٌة ويلقيها 
اليمنى مبسوطة الكف مضمومة األصابع بعضها بيده اليسرى مبسوطة فوق فخذه واليد اليسرى مبسوطة الكف لتلقي مرفق 

   . إلى جانب بعض آالمشط تمكاس شحمة األذن

   . وقـد رأيـت هـذا عنـد خدمتهـم للسلطـان موسـى لمـا قـدم الديـار امصريـة  :  : قال ابـن أميـر حاجـب

فـإذا أنعـم على أحٍد بإنعام أو وعده وعدًا جميًال أو شكره على فعل تمرغ المنعم عليه بيـن يديـه مـن أول المكـان إلـى آخره 
فإذا وصل إلى آخر المكان أخذ غلمان المنعم عليه أو من هو من أصحابه من رماٍد يكون موضوعًا في آخر مجلس الملك معدًا 

   . نعم عليه ثم يعود وتمرغ إلى أن يصل بين يدي الملك ويضرب جوآًا آخر بيده ثم يقوملهذا الشأن فيذر في رأس الم

وأمـا فـي الرآـوب فقـد جـرت عـادة سلطـان هذه المملكة أنه إذا قدم من سفر أن يحمل على رأسه الجتر راآٌب وينشر على 
   . اعة محكمةرأسه علم وتضرب أمامه الطبول والطنابير والبوقات بقرون لهم فيها صن

   . وشعار هذا السلطان أعالٌم وألويٌة آبار جدًا ورنكه أصفر في أرض حمراء  : قال ابن أمير حاجب

أن من عادة هذا السلطان أنه إذا عاد إليه أحٌد ممن بعثه في شغل   : وأما غير ذلك من سائر أموره فقد ذآر الشيخ سعيد الدآالي
   . حدث له من حين مفارقته له وإلى حين عوده مفصًالله أو أمر مهم أن يسأله عن آل ما 

   . وقد رأيـت السلطـان موسـى وهـو بمصـر ال يأآـل إال منفـردًا وحـده ال يحضره عند األآل أحد البتة  : قال ابن أمير حاجب

   . لشين المعجمة وهاء في اآلخرالمملكة السادسة من مماليك بالد السودان مملكة الحبشة بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وا

   . وهي مملكة عظيمة جليلة المقدار متسعة األجاء فسيحة الجوانب

لكثرة جبالها الشامخة وعظم أشجارها واشتبـاك بعضهـا ببعـض حتـى إن   : وأرضها صعبة المسالك  : قال في مسالك األبصار
   . رصدون إلصالرح الطرق باألٍت لقطع األشجار وإحراقها بالنارملكهـا إذا أراد الخـروج إلى جهة من جهاتها تقدمه قوم م

وهـم قـوٌم آثيٌر عددهم ولم يملك بالدهم غيرهم من النوع األنساني ألنهم أجبر بني حام وأخبـر بالتوغـل في القتال   : وقـال
   . دفع عنهم وال عن خيلهمواألقتحام طول زمنهم في األسفار وصيد الوحش وقتالهم إنما يكون عريًا من غير ألمة ت

فذآر أن المشهور   : ثـم وصفهـم بعـد ذلـك بأوصـاف لـوال ماهـم عليـه من الشرك لكانوا في الرتبة العليا من مراتب بني آدم
عنهم مع ما هم عليه من المجاعة أنهم يقبلون الحسب ويصفحون عن الجرائم ومن عادتهم أن من رمى سالحه في القتال حرم 

ويكرمـون الضيـف وال ينقـض الصديـق منهـم عهـد صديقـه وإذا أحبـوا أزهـروا المحبـة وإذا أبغضوا أظهروا البغض  قتالـه
والغالب عليهم الذآاء والفطنة وصدق الحدس ولهم علوٌم وصناعات خاصة بهم ولهم قلم يكتبون به مـن الميـن إلـى الشمـال 

ًا لكل حرف منها سبعة فروع فيكون عدتها مائة واثنتين وثمانين حرفًا سوى آمـا هـي في العربي عدة حروف ستة عشر حرف
   . حروٍف أخر مستقلة بذاتها ال تفتقر إلى حرف من الحروف المذآورة مضبوطة بحرآاٍت نحوية متصلٍة بالخط ال منفصلة عنه
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م إلى الصفاء ولكل طائفة منهم وسم في ومع آونهم جنسًا واحدًا فلغاتهم تزيد على خمسين لسانًا ويميل الكثير من ألوانه
   . وجوههم يعبر عنه بالتعليط بعضهم يسم في الخدين وسمًا خفيفًا وأمحرا يسمون في الخدين والجبهة إلى األنف خطوطًا طواأل

قيـة المائلـة إلـى أن أول بالدهـم مـن الجهـة الغربيـة بلـاد التكـرور ممـا يلـي جهـة اليمـن وأولهـا مـن الجهـة الشر  : ويقال
   . بعـض الجهـات الشماليـة بحر الهند واليمن وفيها يمر النهر المسمى سيحون الذي يرفد منه نيل مصر

وقـد عـد منهـا أحـد عشر إقليمًا من جهة الغرب بمفازة بمكان يسمى وادي برآة يتوصل منه إلى إقليم يسمى سحرت ويسمى 
   . ديم مدينٌة اسمها احسرم بلغة أخرة من لغاتهم وتسمى أيضًا زرفرتاقديمًا تكراي وآان به في الزمن الق

   . بها آان آرسي ملك النجاشي وآان مستوليًا على أقليم الحبشة

م ويليه من جهة الشرق إقليم أمحرا الذي به اآلن مدينة المملكة ثم إقليم شاوة ثم إقليم داموت ثـم إقليـم المنـان ثـم إقليـم السهيو ث
   . يم الزلح ثم إقليم عدل األمراء ثم إقليم حماسا ثم إقليم باريا ثم إقليم الطراز األسالميإقل

   . وبها أقاليم آثيرة العدد مجهولة األسماء غير مشهورة وال معلومة  : قال

ه ملك أمحرا بفتح األلف القسم األول بالد النصرانية وهي القسم األوفر عددًا األوسع مجاأل وهو الذي يملك  : ثم هي على قسمين
   . وسكون الميم وفتح الحاء والراء المهملتين وألف في اآلخر

   . وهم جنس من الحبشة

الجملة األولى في ذآر قواعدها وقاعدتها مدينة مرعدي بفتح الميم وآسر الراء وسكون العين وآسر   : ويشتمل على ست جمل
   . الدال المهملتين وياء مثناة تحـت فـي اآلخـر

أن   : تقويم اليلدانوهي مدينٌة بإقليم أمحرا المقدم ذآره فيما ذآره في مسالك األبصار إال أنه لم يذآر صفتها والذي ذآره في 
قاعدة الحبشة مدينة جرمي بالجيم المفتوحة والراء المهملة الساآنة ثم ميم مكسورة ثم ياء مثناة تحتية في اآلخر آما ضبطه ابن 

   . سعيد

   . وموقعها في اإلقليم األول من األقاليم السبعة

   . ثالثون دقيقةحيث الطول خمٌس وخمسون درجة والعرض تسع درج و  : قال في األطوال

وهي مدينـة ذآرهـا أآثـر المصنفين في آتب المسالك والممالك واألطوال والعروض وأنها آرسي مملكة   : قال في تقويم البلدان
   . الحبشة وقاعدتهم ولم يزد على ذلك فيحتمل أنها قاعدة قديمة ويحتمل أنها القاعدة المستقرة

الخيل والبغال والبقر والغنـم وما   : أن بها من المواشي ذوات األربع  : ر في مسالك األبصارالجملة الثانية في الموجود بها قد ذآ
   . في معناها وأغنامهم تشبه أغنام عيذاب واليمن

   . ومن الوحـوش األسـد والنمـر والفهـد والفيل والزرافة والغزال وبقر الوحش وحمار الوحش والقردة وغيرهما من الوحوش

الصقـورة والبـزاة بكثـرة والنسـور البيض والسود والغراب والحجل وطير الواجب بجملته   : الطيـور الجويـة وبهـا مـن
   . والحمام والعصفور وغير ذلك مما لم يوجد بالديار المصرية

   . ومن الطيور البرية دجاج الحبش وأمثالها
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ومن الطيور المائية البط وعندهم بنهرهم سمك يشبه البوري وسمـك يشبـه الثعبـان يطـول إلـى مقـدار ذارعيـن ونصـف 
   . ويغلـط إلـى مقـدار آبـار الخشب وبنهرهم أيضًا التمساح وفرس البحر وغير ذلك

الء وحبوب أخرى غير ذلك منها حب يسمى الحنطة والشعير والحمص والعدس والبسال والذرة وبعض الباق  : وبها من الحبوب
   . قنابهول يستعملونه قوتًا آالحنطة

والحنطة عندهم على مثال الحنطة الشامية والشعير حبة عندهم أآبر من حب الشعير المصرية والشامية ومنه ضـرٌب يسمـى 
   . طمجـة

   . ولـون الحمـص عندهـم إلـى الحمـرة

   . ود في أآثر البالد ولكنهم اليفتقرون إليه للعلف لكثرة المراعي ببالدهموالباسـًال عندهـم عزيـز الوجـ

   . وعندهم حب يسمى طافي على قدر الخردل ولونه إلى الحمرة ومكسره إلى السواد يتخذون منها الخبز

مًا يكون مغنيًا عن وعندهم ببعض األقاليم حب شبيه بالحنطة إال أن له قشرين ينزع قشره بالهرس آاألرز ويتخذون منه طعا
   . الحنطة

مرة في الصيف ومرة في لشتاء تتحصل في   : وعندهم بزر الكتان وحب الرشاد وهم يزرعون على المطر في آل سنٍة مرتين
   . آل مرة الغالت

   . ونقل البطرك بنيامين أنه يقع عندهم المطر الكثير وتحصل من المطر الصواعق العظيمة

الثـوم والبصـل والكزبـرة الخضـراء ومـن الرياحيـن الريحـان والقرنفـل ونبـات أبيض يسمى بعتران   : وعندهم مـن البقـول
   . وعندهم الياسمين البري ولكنه ليس بمشموٍم لهم

   . وعندهم من الفواآه العنب األسود على قلة والتين الوزيري وأصناف الحوامض خال النارنج

بين الجيم والشين ال ثمر له وإنما له قلوب تشبه قلوب النارنج تؤآل فتزيد في الذآاء والفهم  وعندهـم شجـر يسمـى جـان بجيـم
   . وتفرح إال أنها تقلل األآل والنـوم والجمـاع

   . وعنايتهـم بـه عنايـة أهل الهند بالتنبل وإن آان بينهما مباينٌة

أنا ال   : فقال - لذات الدنيا حتى يحكى أنه وصف لبعض ملوآم اليمن  وأي نفٍع فيما فائدته تقليل النوم واألآل والجماع التي هي
يذهب متحصل ملكي إال على هذه الثالث فكيف أسعى في ذهابها بأآل هذا ومن أشجارهم الزيتون والصنوبر والجميز وفي 

   . بعض بالدهم األبنوس وفي بعضها المقل وفي بعضها القنا المجوف والمسدود

قر والمعز وبعض شحوم البقر والمعز وبعض شحوم الضأن ومشروبهم اللبن البقري وفي ضعفهم يتداوون ومأآلهم شحوم الب
   . باللبن المداف بالماء وسمن البقر

منه ما يوجد في الجبـال فيؤخـذ مـن غير   : وعندهـم عسـل النحـل بكثـرة فـي جميـع األقاليـم تختلـف ألوانـه باختالف المراعي
   . حجر على أخذه

   . ومنه ماله خاليا من خشب منقورٌة له مالك يختصون بـه ووقـود مصابيحهـم شحوم البقر

   . أما الزيت الطيب فيجلب إليهم
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   . وادهانهم بالسمن

   . وأواني وحكى البطرك بنيامين أن عندهم من المعادن معدن الذهب ومعدن الحديد

   . ض بالدهم يوجد معدن الفضةأن في بع  : وحكي عن الشريف عز الدين التاجر

   . ومصاغهم الذهب والفضة والنحاس والرصاص آل أحد منهم بحسبه

الجملة الثالثة في ذآر معامالتهم وأسعار بالدهم أما معامالتهم فقد ذآر في مسالك األبصار أن معاملتهم مقايضٌة باألبقـار 
   . واألغنـام والحبـوب وغيـر ذلـك

   . ح والشعير اللذان هما أصل المطعومات ليس لهما عندهم قيمة تذآر الستغنتئهم عن ذلك باللحم واللبنوأمـا األسعار فالقم

   . وسيأتي ذآر معاملة الظراز األسالمي فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

لكل واحٍد منهم   : الجملة الرابعة في ذآر زيهم وسالحهم أما زيهم فقد ذآر في المسالك أن لباسهم في الشتاء والصيف واحٌد
أحدهما يشد به وسطه واألخر يلتحف به وال يعرفون لبس المخيط جملًة إال أن الخـواص واألجنـاد   : ثوبان غير مخيطين

يفضلون في اللبس فيلبسون الحرير واألبراد اليمنية والعوام يلبسون ثياب القطن وأما سالح المقاتلة منم فالسيوف والحراب 
يرمون عنها بالنبل وهو نشاٌب صغير وربما رمى بعضهم بالنبل عن قوٍس طويل يشبه قوس البندق ولهم  والمزاريق والقسي

   . درٌق مدورة ودراق طوال يتقون بها

الجملة الخامسة في ذآر بطارآة اإلسكندرية الذين عن توليتهم تنشأ والية ملوك الحبشة اعلـم أنـه قـد تقـدم فـي المقالـة األولـى 
لـام على ما يحتاج إليه الكاتب عند ذآر النحل والملل أن البطارآة عند النصارى عبارة عن خلفاء الحواريين الذين هم فـي الك

قاعدة الروم وآرسي باألسكندرية من   : آرسي برومية  : أصحاب المسيح عليه السالم وأنـه آان لهم في القديم أربعة آراسي
   . عدة العواصم في بالد الشام وآرسي ببيت المقدسقا  : الديار المصرية وآرسي بأنطاآية

   . وأن آرسي رومية قد صار لطائفة الملكانية وبه بطرآهم المعبر عنـه بالبابـا إلـى الـآن

وآرسـي اإلسكندرية قد صار آخرًا لبطرك اليعاقبة تحت ذمة المسلمين بالديار المصرية من لدن الفتح األسالمـي وهلـم جـرًا 
   . إلى زماننا

   . وأن آرسي بيت المقدس وآرسي أنطاآية قد بطال باستيالء دين األسالم عليهما

رك القائم به على مذهب اليعاقبة الحبشة والنوبة وسائر متنصرة ثم آرسي اإلسكندرية بعد مصيره إلى اليعاقبة قد تبع البط
السودان وصار لديهم آالخليفة على دين النصرانيـة عندهـم يتصـرف فيهـم بالواليـة والعزل ال تصح والية ملٍك منهم إال 

ن النصرانية لطائفة اليعاقبة أنه ال ولوال أن معتقد دي  : بتوليته حتى قال في التعريـف فـي الكلـام علـى مكاتبـة ملـك الحبشـة
يصح تعمد معمودي إال بإتصال من البطريرك وأن آرسي البطريرك آنيسة اإلسكندرية فيحتاج إلـى أخـذ مطـران بعـد 

   . مطـران مـن عنـده واأل آـان شمخ بأنفه على المكاتبة لكنه مضطٌر إلى ذلك

حرمة وإذا آتب إليه آتابًا فأتى ذلك الكتاب إلى أول مملكته خرج عميد تلك وألوامر البطريرك عنده ما لشريعته من ال  : قال
األرض فحمل الكتاب على رأس علم وال يزال يحمله بيده حتى يخرجه من أرضه وأرباب الدولة في تلك األرض آالقسوس 

آل أرض بعد أرض حتى يصلوا  والشمامسة حوله مشاٌة باألدخنة فـإذا خرجوا من حد أرضهم تلقاهم من يليهم أبدًا آذلك في
إلى أمحرا فيخرج صاحبها بنفسه ويفعل مثل ذلك الفعل األول إال أن المطران هو الذي يحمل الكتـاب لعظمتـه ال لتأبـي الملـك 

ملك ثـم ال يتصـرف الملـك فـي أمٍر وال نهٍي وال قليٍل وال آثير حتى ينادي للكتاب ويجمع له يوم األحد في الكنيسة ويقرأ وال
   . واقٌف ثم اليجلس مجلسه حتى ينفذ ما أمره به
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ولمـا تعـذر الوقـوف علـى معرفـة تواريـخ ملوآهـم اآتفينـا بذآر البطارآة الذين عنهم تنشأ اعلم أن أول من ولي من البطارآة 
   . إلـى روميـةتلميذ بطرس الحواري الـذي أرسلـه المسيـح عليـه السلـام   : آنيسة اإلسكندرية مرقص األنجيلي

وإنمـا سمـي بمرقـص األنجيلـي لـأن بطـرس الحـواري حيـن آتـب إنجيلـه آتـب بالرومية ونسبه إلى مرقص المذآور فتلقب 
باألنجيلي وأقام مرقص المذآور في بطرآية األآندرية سبع سنين يدعوا إلى النصرانية باألسكندرية ومصر وبرقة والمغرب 

   . ادس القياصرةثم قتله نيرون قيصر بن اقليوديش قيصر س

   . وولي مكانه حنانيا ويسمى بالعبرانية أنانيو ثم مات لسبع وثمانين سنة للمسيح

   . وولي مكانه فلبو فأقام ثالث عشرة سنة ثم مات

   . فولي مكانه آرتيانو ومات إلحدى عشرة سنة من واليته في أيام طرنبش قيصر

   . وولي مكانه إيريمو ثنتي عشرة سنة

   . ي بعـده نسطس في أيام أندريانوس قيصر وآان حكيمًا فاضًال فأقام في البطرآية إحدى عشرة سنًة ثم ماتثـم ولـ

   . وولي مكانه أرمانيون إحدى عشرة سنًة أيضًا ومات في أيام أندريانوس قيصر أيضًا

   . وولي بعده موقيانو فلبث تسع سنين ومات في أيام أنطونيس قيصر في الخامسة من ملكه

   . وولي بعده آلوتيانو فأقام أربع عشرة سنًة في أيام أنطونيس قيصر ومات

   . وولي بعده يليانس في أيام أوراليانس قيصر فلبث عشر سنين ومات

   . فولي مكانه في أيام أوراليانس ديمتريوس فأقام ثالثًا وثالثين سنًة

   . وولي بعده تاوآال فأقام ست عشرة سنًة ومات

   . ده دونوشيوش فلبث تسع عشرة سنًة وماتفولي بع

   . وولي مكانه مكسيموس فأقام ثنتي عشرة سنًة ومات

وولـي مكانـه ثاونـا فلبث عشر سنين ومات وآان النصارى إذ ذاك يقيمون الدين خفيًة فلما صار بطرآًا صانع الروم والطفهم 
   . الةبالهدايا فأذنوا له في بناء آنيسة مريم وأعلنوا فيها الص

   . ثم ولي بعده بطرس فلبث عشر سنين وقتله ديقالديانوس قيصر

   . وولي مكانه تلميذه اسكندروس وآان آبير تالمذته فلبث ثالثًا وعشرين سنًة

وقيل ثنتين وعشرين سنة وقيل ست عشـرة سنـة وآسـر صنـم النحـاس الـذي آـان فـي هيكـل زحـل باألسكندرية وبنى مكانه 
   . بقيـت حتـى هدمهـا العبيديـون عنـد ملكهـم اإلسكندريـة ومات إلحدى وعشرين سنة من ملك قسطنطين ملك الرومآنيسًة و

   . وولي مكانه تلميذه ايناسيوس ووثب عليه أهل إسكندرية ليقتلوه النتحاله مذهبًا غير مذهبهم فهرب
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يه بعد خمسة أشهر وطرد لوقيوس وأقام ايناسيوس بطرآًا إلى وتولـى مكانـه لوقيـوش ثـم رد ايناسيوس المتقدم ذآره إلى آرس
   . أن مات

فتولـى بعـده تلميـذه بطرس سنتين ووثب عليه أصحاب لوقيوس فهرب ورد لوقيوس إلى آرسيه فأقـام ثلـاث سنين ثم وثبوا 
   . عليه وردوا بطرس ومات لسنة من إعادته وقيل حبس وأقيم مكانه أريوس من أهل سميساط

   . ـم ولـي طيمانـاواس أخـو بطرس فلبث فيهم سبع سنين وماتث

   . ويقال إن ايناسيوس المتقدم ذآره رده إلى آرسسيه ثم مات

   . فولي مكانه آاتبه تاوفينا فأقام سبعًا وعشرين سنة ومات

   . وتولى مكانه آيرلس ابن أخته فأقام اثنتين وثالثين سنة ومات

   . فولي مكانه ديسقرس فأحدث بدعًة في األمانة التي يعتقدونها فأجمعوا على نفيه

   . وولوا مكانه برطارس وافترقت النصارى من حينئذ إلى يعقوبية وملكانية

ووثب أهل اإلسكندرية على برطارس البطرك فقتلوه لست سنين من واليته وأقاموا مكانه طيماناوس وآان يعقوبيًا وهو أول 
ن ولي البطرآية من اليعاقبة باألسكندرية فأقام فيها ثالث سنين ثم جاء قائد من القسطنطينية فنفاه وأقام مكانه سوريس من م

   . الملكية

   . فأقام تسع سنين

   . ثـم عـاد طيمانـاوس المتقـدم ذآـره إلـى آرسيه بأمر الون قيصر

   . اتويقال أنه بقي في البطرآية اثنتين وعشرين سنًة وم

   . فولي مكانه بطرس وهلك بعد ثمان سنين

   . وولي مكانه اثناسيوس وهلك لسبع سنين وآان قيمًا ببعض البيع في بطرآية بطرس ومات

   . فولي مكانه يوحنا وآان يعقوبيًا ومات بعد سبع سنين

   . وولي مكانه يوحنا الحبيس ومات بعد إحدى عشرة سنًة

   . ومات بعد سنتين ونصف فولي مكانه ديسقرس الجديد

   . ثم ولي مكانه طيماناوس وآان يعقوبيًا فمكث فيهم ثالث سنين وقيل سبع عشرة سنة ثم نفي

   . وولي مكانه بولص وآان ملكيًا فلم تقبله اليعاقبة وأقام على ذلك سنيتن

   . ثـم ولـى قيصر قائدًا من قواده اسمه أثوليناريوس فدخل الكنيسة على زي الجند

   . ثم لبس زي البطارآة وحملهم على رأي اليعقوبية وقتل من امنتع وآانوا مائتين ومات لسبع عشرة سنة من واليته
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   . وولي مكانه يوحنا وهلك لثالث بسنين

   . وانفرد اليعاقبة باألسندرسة وآان أآثرهم القبط وقدموا عليهم طودوشيـوش بطرآـًا فمكـث فيهم ثنتين وثالثين سنٌة

   . ثم جعل الملكية بطرآهم داقيانوس وطردوا طودوشيوش عن آرسيه ستة أشهر ثم أمر قيصر بأن يعاد فأعيد ثم نفاه بعد ذلك

وولى مكانه بولس التنيسي فلم يقبله أهل اإلسكندرية وال ما جاء به ثم مات وغلقت آنائس القبط اليعقوبية ولقوا شدة من الملكية 
   . نفي ومات طودوشيوش الذي آان قد

   . وتولى البطرآية بطرس ومات بعد سنتين

   . وولي مكانه داميانو فمكث ستًا وثالثين سنٌة وخربت الديرة في أيامه

ثم ولي على الملكية باألسكدنرية ومصر يوحنا الرحوم وهو الذي عمل البيمارستان للمرضى باألسكندريـة ولمـا سمـع بميسـر 
   . بـرس فملت بها لعشر سنين من واليته وخال آرسي الملكية بعده باألسكدنرية سبع سنينالفـرس إلـى مصـر هـرب إلـى ق

وآان اليعاقبة باألسكدنرية قدموا عليهم انسطانيوس فمكث فيهم ثنتي عشرة سنة واسترد ما آانت الملكية استولوا عليه من 
   . آنائس اليعقوبية ومات

   . فأقام ست سنين خربت فيها الديرة ثم ماتثم ولي اندرانيكون بطرآًا على اليعاقبة 

   . وولـي مكانـه لـأول الهجـرة بنياميـن فمكث تسعًا وثالثين سنًة

   . وفي خالل أيامه غلب هرقل ملك الروم على مصر وملكها

   . وولي أخاه منانيا بطرآًا على اإلسكندرية وواليًا وآان ملكيًا

ورأى بنيامين البطرك في نومه من يأمره باألختفاء فاختفى ثم غضب هرقل على أخيه منانيا لمعتقد في الديـن فأحرقـه بالنـار 
ثـم رمـى بجثتـه فـي البحـر وبقـي بنياميـن مختفيـًا إلـى أن فتـح المسلمـون اإلسكندريـة فكتـب لـه عمـرو بـن العاص باألمان 

عد أن غاب عن آرسيه ثلـاث عشـرة سنـة وبقـي حتـى مـات فـي سنـة تسـع وثالثيـن مـن الهجـرة فرجع إلى األسكدنرية ب
واستمـرت البطرآيـة بعده في اليعقوبية بمفردهم وغلبوا على مصر وأقاموا بجميع آراسيهم أساقفًة يعاقبًة وأرسلوا أساقفتهم 

   . إلى النوبة والحبشة فصاروا يعاقبًة

أغاثوا فمكث سبع عشرة سنة ثم مات في سنة ست وخمسين من الهجرة وهـو الـذي فـي أيامـه قـد انتزعـت وخلفـه في مكانه 
آنائـس الملكية من اليعاقبة وولي عليهم بطرك بعد أن أقاموا من لدن خالفة عمر بغير بطرك نحوًا من مائة سنة ورياسة 

   . البطرك لليعاقبة وهم الذين يبعثون األساقفة إلى النواحي

   . ومن هنا صارت النوبة ومن وراءهم من الحبشة يعاقبًة وهو الذي بنى آنيسة مرقص وبقيت وولى مكانه بطرك اسمه يوحنا

   . ثم ولي البطرآية بعده إيساك فأقام سنيتن وأحد عشر شهرًا ومات

   . ألحدوآانت تقدمته في الثامنة عشرة ليوشيطان ملك الروم وتقرر أن ال يقدم بطرك إال يوم ا

وقـدم عوضـه سيمـون السريانـي فـٌأام سبع سنين ونصفًا ومات في الرابع والعشرين من أبيب سنة أربعمائة وست عشرة 
   . للشهداء في خالفة عبد الملك بن مروان
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فمضى إلى  إنه وصل إليه رسوٌل من الهند يطلب منه أن يقدم لهم أسقفًا وقسوسًا فامتنع إلى أن يأمره صاحب مصر  : ويقال
   . غيره ففعل له ذلك

وقـد بعـده في البطرآية األسكندروس في سنة إحدى وثمانين من الهجرة في يوم عيد مرقص األنجيلي سنة أربعمائة وعشريـن 
للشهـداء فمكـث أربعـًا وعشريـن سنـة ونصفـًا وقيـل خمسـًا وعشرين سنًة وقاسى شدًة عظيمة وصودر دفعتين وأخذ منه في 

   . فعى ثالثة األف دينار ومات في سنة ثمان ومائة وآانت وفاته باألسكدنريةآل د

   . وقدم عوضه قسيمًا فأقام خمسة عشرة شهرًا ومات

   . فقدم مكانه تادرس في سنة تسع ومائة فأقام إحدى عشرة سنًة ومات

من عبد الملـك بـن موسـى نائـب مـروان  فقدم مكانه ميخائيل في سنة عشرين ومائة فأقام ثالثًا وعشرين سنة ولقي شدائد
الجعـدي علـى مصـر ثـم مـن مـروان لمـا دخـل مصر إلى أن قتل في أبي صير وأطلق البطرك والنصارى نائب أبي العباس 

   . السفاح

دت وأقيم لهم وفي سنة إحدى وثالثين ومائة رسم بإعادة ما استولى اليعاقبة من آنائس الملكية بالديار المصرية إليهم فأعي
بطرٌك وآانت الملكية قد أقاموا بغير بطرك سبعًا وتسعين سنـة مـن خالفـة عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه حيـن الفتـح 

   . األسالمـي إلـى خالفـة هشـام بـن عبد الملك

ا فأقام تسع سنين ومات في وفي سنة سبع وأربعين ومائة صرف أبو جعفر المنصور ميخائيل بطرك اليعاقبة وأقام عوضه مين
   . خالفة الهادي محمد بن المهدي

   . وقدم مكانه يوحنا فأقام ثالثًا وعشرين سنة ومات سادس عشر طوبة سنة خمسمائة وخمس عشرة للشهداء

   . بعين يومًاثم في سنة اثنتيـن وسبعيـن ومائـة فـي خالفـة الرشيـد قـدم فـي البطرآيـة مرقـص الجديـد فأقـام عشريـن سنة وس

وفي أيامه رسم الرشيد بإعادة آنائس الملكية التي استولى عليها اليعاقبة ثانيًا إليهم وثارت العربـان والمغاربـة وخربـوا الديـرة 
بـوادي هبيـب ولـم يبـق فيهـا مـن الرهبـان إال اليسيـر ثـم مـات فـي سنة وقدم عوضه في البطرآية يعقوب قيل في السنة 

   . ثة من خالفة المأنونالثال

   . وفي أيامه عمرت الديارات وعادت الرهبان إليها ومات في سنة اثنتين وعشرين ومائتين

   . وقدم عوضه سيماون في السنة المذآورة في خالفة المعتصم فأقام سنة واحد

   . وقبل سبعة شهور وستة عشر يومًا

   . ًاوخال الكرسي بعده بسنة واحدًة وتسعة وعشرين يوم

وفـي سنـة سبـع وعشريـن ومائتنـي قـدم فـي البطرآية بطرس ويقال يوساب وآانت تقدمته في دير بومقار بوادي هبيب حادي 
   . عشري هاتور سنة خمسمائة وسبعة وأربعين للشهداء

ت سنة اثنتين وأربعين ومائتين وقيل إنه قدم في أيام المأمون وإنه أقام ثماني عشرة سنة وسير أساقفة إلىأفريقية والقيروان وما
   . وخال الكرسي بعده ثالثين يومًا

   . وقد عوضه جاتيل في السنة العاشرة من خالفة المتوآل
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إنه آان قسًا بديـر بوحنـس فأقـام سنـة واحـدًة وخمسـة أشهـر ثـم مـات ودفـن بديـر بومقار وهو أول من دفن فيه من   : ويقال
   . البطارآة

   . سي بعده أحدًا وثمانين يومًاوخال الكر

وقدم عوضه قسيمًا في سنة أربع وأربعين ومائتين من الهجرة وهي الثانية عشرة من خالفة المتوآل وآان شماسًا بدير بومقار 
   . فأقام سبع سنين وخمسة شهور ثم مـات ودفـن بدنوشـر وخال الكرسي بعده أحدًا وخمسين يومًا

ه اساسـو ويقـال سالوسو في أول سنة من خالفة المعتز وأحمد بن طولون بمصر فأقام إحدى عشرة وقـدم مكانـه بطـرك اسمـ
   . سنة وثالثة أشهر ومات وهو الذي عمل مجاري المياه التي تجري تحت األرض من خليج اإلسكندرية إلى آدرها

   . ولما مات قدم مكانه ميخائيل في خالفة المعتمد في سنة ثالث وستين ومائتين فأقام خمسًا وعشرين سنًة

وصادره أحمد بن طولون في عشرين ألف دينار فباع في المصادرة رباع الكنائس باألسكندرية وبرآة الحبش بظاهر مصر 
   . ومات

   . إلـى سنـة ثلثمائـةفبقـي الكرسـي بعـده أربـع عشـرة سنـة شاغـرًا 

وفـي يـوم األثنيـن ثالـث شوال سنة ثلثمائة احترقت الكنيسة العظمى باألسكندرية التي آانت بنتها آالبطره ملكة مصر هيكًال 
   . لزحل

   . ثم قدم البطرك غبريال في السنة السابعة من خالفة المقتدر وهي سنة إحدى وثلثمائة فأقام إحدى عشرة سنة ومات

   . فقـدم مكانـه البطـرك قسيمـًا فأقـام اثنتـي عشـرة سنـة ومـات

وفي السنة األخيرة من رياسته وهي سنة ثالث عشرة وثلثمائة أحرق المسلمون آنيسة مريم بدمشق ونهبوا ما فيها وتتبعوا 
   . نة ثم ماتآنائس ولما مات قسيمًا المذآور قدمو عليهم بطرآًا عليهم لم أقف على اسمه فأقام عشرين س

 .   

وقـدم فـي البطرآيـة تاوفانيـوس مـن أهـل اسكدنريـة فـي السنـة الحادية عشرة من خالفة المطيع فأقام أربع سنين وستة أشهر 
   . ومات مقتوًال في سنة ثمان وأربعين وثلثمائة

   . مصر فأقام إحدى عشرة سنة ثم ماتوقدم مكانه البطرك مينا في السنة الخامسة عشرة من خالفة المطيع واألخشيد نائب 

   . وخال آرسي اليعاقبة بعد موته سنًة واحدة

ثم قدم مكانه بطرك اسمه أفراهام السرياني في سنة ست وستين وثلثمائة فأقام ثالث سنين وستـة أشهـر ومـات فـي أيـام المعـز 
   . ري وقطعت يد ذلك الكاتب بعد موته ومات لوقتهإلنكاره عليه التس  : الفاطمـي بمصر مسمومًا من بعض آتاب النصارى

   . وخال الكرسي بعده ستة أشهر

   . وقدم عوضه بطرك اسمـه فياليـاوس فـي سنـة تسـع وستيـن وثلثمائـة

   . وقيـل فـي السنـة الخامسـة للعزيـز الفاطمي فأقام أربعًا وعشرين سنًة وسبعة أشهر ومات
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خرديـس في سنة ثالث وتسعين وثلثمائة في أيام الحاآم الفاطمي فأقام ثمانًا وعشرين سنة ثم مات وقـدم بعـده بطـرٌك اسمـه د
   . ودفن ببرآة الحبش

   . وخـال آرسـي اليعاقبـة بعـده أربعـة وسبعيـن يومـًا

 الكرسي بعده سنة ثم قدم اليعاقبة بعده سابونين بطرآًا في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة فأقام خمس عشرة سنة ومات فخال
   . وخمسة أشهر

ثـم قـدم بعـده بطرك اسمه اخرسطوديس في سنة سبع وثالثين وأربعمائة في خالفة المستنصر الفاطمي فأقام ثالثين سنة ومات 
   . في السنة الحادية واألربعين من خالفة المستنصر المذآور بالكنيسة المعلقة بمصر

   . وآنيسة السيدة بحارة الروم بطرآية وهو الذي جعل آنيسة بومرقورة بمصر

   . وخال الكرسي بعده اثنين وسبعين يومًا

ثـم قـدم بعـده البطـرك آيرلص فأقام أربع عشرة سنة وثالثة أشهر ونصفًا ومات بكنيسة المختارة بجزيرة مصر سلخ ربيع 
   . اآلخر سنة خمس وثمانين وأربعمائة

   . ين يومًاوخال الكرسي بعده مائة وأربعة وعشر

وقـدم عوضـه بطـرك اسمـه ميخائيل في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة في أيام المسنتصر الفاطمي صاحـب مصـر وآـان قبل 
   . ذلك حبيسًا بسنجار فأقم تسع سنين وثمانية أشهر ومات في المعلقة بمصر

ئـة بديـر بومقـار ثـم آمل باألسكندريـة وعـاد إلـى مصـر وقدمـوا عوضـه بطرآـًا اسمـه مقـاري سنـة اثنتيـن وتسعيـن وأربعما
وقـدس بديـر بومقـار ثـم فـي الكنيسـة المعلقـة وفي أيامه هدم األفضل بن أمير الجيوش آنيسًة بجزيرة مصر آانت في بستان 

   . اشتراه

أيام الحافظ الفاطمي وآان قبل  ولما مات قدم عوضه بطرك اسمه غبريال أبو العال صاعد سنة خمس وعشرين وخمسمائة في
ذلك شماسًا بكنيسة بومرقورة فقدم بالمعلقة وآمل باألسكدنريـة فأقـام أربـع عشـرة سنـة ومـات بكنيسـة بومرقـورة وخـال 

   . الكرسـي بعـده ثالثة أشهر

افظ أيضًا وآان قبل ذلك راهبًا وقـدم بعـده بطـرك اسمـه ميخائيـل بـن التقدوسـي فـي السنـة الخامسـة عشرة من خالفة الح
   . بقالية دنشري قدم المعلقة وآمل باألسكندرية ومات بدير بومقار في رابع شوال سنة إحدى وأربعين وخمسمائة

   . وخال الكرسي بعده سنًة واحدة وسبعين يومًا

وقدم عوضه بطرك اسمه يونس بن أبي الفتح بالمعلقة بمصر وآمل باألسكندرية فأقام تسـع عشـرة سنـة ومـات فـي السابـع 
   . والعشريـن مـن جمادى األخرة سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وخال الكرسي بعده ثالثة وأربعين يومًا

ي سنـة إحـدى وستيـن وخمسمائـة بمصر وآمل باألسكدنرية فأقام وقـدم بعـده بطـرك اسمـه مرقـص أبـو الفـرج بـن زرعـة فـ
اثنتين وعشرين سنة وستة أشهر وخمسة وعشرين يومًا وفي أيامه أحرقت وقـدم بعـده بطرك اسمه يونس بن أبي غالب في 

شهرًا وثالثة عاشر ذي الحجة سنة أربع وثمانين وخمسمائة بمصر وآمل باألسكندرية وأقام ستًا وعشرين سنة وأحد عشر 
   . عشر يومًا ومات في رابع عشر رمضان المعظم قدره سنة اثنتي عشرة وستمائة بالمعلقة بمصر ودفن ببرآة الحبش

وقدم بعده بطرك اسمه داود بن يوحنا ويعرف بابن لقلق بأمر العادل بن الكامل فلم يوافق عليه المصريون فأبطلت بطرآيته 
   . ة سنةوبقي الكرسي بغير بطرك تسع عشر
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ثم قدم بطرك اسمه آيرلس داود بن لقلق في التاسع والعشرين من رمضان المعظم سنة ثالٍث وثالثيـن وستمائـة فأقـام سبـع 
سنيـن وتسعـة أشهـر وعشرة أيام ومات في السابع عشر من رمضان المعظـم سنـة أربعيـن وستمائـة ودفـن بديـر الشمع 

   . بالجيزة

   . سبع سنين وستة أشهر وستًة وعشرين يومًاوخال الكرسي بعده 

وقـدم بعـد بطـرك اسمـه سيـوس بـن القـس أبـي المكـارم فـي رابـع رجـب سنة ثمان وأربعين وستمائة وآمل باألسكندرية أقام 
   . إحدى عشرة سنة وخمسة وخمسين يومًا ومات في ثالث المحرم سنة ستين وستمائة

   . وثالثين يومًا وخال الكرسي من بعده خمسًة

ثـم قـدم بعـده فـي الدولـة الناصرية محمد بن قالوون البطرك بنيامين وهو الذي آان معاصرًا للمقر ثم قدم بعده المؤتمن 
   . جرجس بن القس مفضل في شهور سنة أربع وستين وسبعمائة

   . رة وثمانمائةثم قدم بعد بطرك متى وطالت مدته في البطرآية ثم مات في شهور سنة اثنتي عش

   . واستقر بعده الشيخ األمجد رفائيل في أواخر السنة المذآورة وهو القائم بها إلى اآلن

أما ملوآهم القائمون ببالدهم فلم يتصل بنا تفاصيل أخبارهم غير أن المشهور أن ملكهم في الزمـن المتقـدم آان يلقب النجاشي 
لنجاشي الذي آـان فـي زمـن النبـي صلى اهللا عليه وسلم وأسلم وآتب إليه سمة لكل من ملك عليهم إلى أن آان آخرهم ا

   . بإسالمه ومات وصلى عليه صالة الغائب ن وآان اسمه بالحبشية أصحمة ويقال صحمة ومعناه بالعربية عطية

رهم يسمى بلغتهم الحطي أن الملك األآبر الحاآم على جميع أقطا  : وقد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في مسالك األبصار
   . بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة المكسورة وياء مثناة تحت في اآلخر

   . ومعناه السلطان اسمًا موضوعًا لكل من قام عليهم ملكًا آبيرًا

   . إن تحت يده تسعًة وتسعين ملكًا وهو لهم تمام المائة  : ويقال  : ثم قال

   . بمملكتهم في زمانه اسمه عمدسيون ومعناه رآن صهيونوذآر أن الملك القائم 

   . وقال صهيون بيعٌة قديمٌة البناء باألسكندرية معظمة عندهم

وقـد بلغنـا أن الملـك القائـم عليهم أسلم سرًا واستمر على إظهار دين   : إنه من الشجاعة قـال فـي التعريـف  : ويقال  : قال
   . النصراينة إبقـاء لملكـه

ومدبر دولته رجل يقرب إلى بني األرشي األطباء   : فيحتمـل أنـه عمدسيـون المقـدم ذآـره ويحتمل أنه غيره قال في التعريف
   . بدمشق

ومع ما هم عليه من سعة البالد وآثرة الخلق واألجناد مفتقرون إلى العنايـة والمالحظـة مـن صاحب   : قال في مسالك األبصار
الذي هو حاآم شريعتهم في جميع بالدهم من أهل النصراينة ال يقام إال من األقباط اليعاقبة بالديار  مصر ألن المطران

   . المصرية بحيث تخرج األوامر السلطانية من مصر للبطرك المذآور وإرسال مطران إليهم

وهم يدعون أنهم يحفظون مجاري النيل المنحدر   : وذلك بعد تقدم سؤال ملك الحبشة الذي هو الحطي وإرسال رسله وهداياه قال
   . إلى مصر ويساعدون على إصالح سلوآه تقربًا لصاحب مصر
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اطمـي آاتـن ذلـك بسبـب فساد أنه لما توقف النيل في زمن المستنصر باهللا الف  : وقد ذآر ابن العميد مؤرخ النصارى في تاريخه
   . مجاريه من بالدهم وأن المستنصر أرسل البطرك الذي آان في زمانـه إلى الحبشة حتى أصلحوه واستقامت مجاريه

   . لكن قد تقدم في الكالم على النيل عند ذآر مملكة الديار المصرية من هذه المقالة ما يخالف ذلك

يقال إن الحطي المذآور وجيشه لهم خياٌم ينقلونها معهم في األسفار والتنزهات وإنه   : صارالجملة السادسة قال في مسالك األب
منها ما هو مطعم   : إذا جلس الملك يجلس على آرسي ويجلس حول آرسيه أمراء مملكته وآبراؤها على آراسي من حديد

   . بالذهب ومنها ما هو ساذج على قدر مراتبهم

   . نفاذ أمره فيهم يتثبت في أحكامه ويقال أن الملك مع  : قال

   . ولم يزد في ترتيب مملكتهم على ذلك

ولملك الحبشة هذا مكاتبٌة عن األبواب السلطانية بالديار المصرية يأتي ذآرها في الكالم على المكاتبات في المقالة الرابعة إن 
   . شاء اهللا تعالى

شة وهي البالد المقابلة لبر اليمن على أعالي بحر القلزم وما يتصل به من بحر القسم الثاني من بالد الحبشة ما بيد مسلمي الحب
   . الهند ويعبر عنها بالطراز األسالمي ألنها على جانب البحر آالطراز له

   . وهي البالد التـي يقـال لها بمصر والشام بالد الزيلع  : قال في مسالك األبصار

   . والزيلع إنما هي قريٌة من قراها وجزيرٌة من جزائرها غلب عليها اسمها  : قال

وطولها برًا وبحرًا خاصًا بها نحو شهرين وعرضها يمتد أآثر من ذلك لكن الغالب في   : قال الشيخ عبد المؤمن الزيلعي الفقيه
   . وأربعون يومًا عرضًاعرضها أنه مقفر أما مقدار العمارة فهو ثالثة وأربعون يومًا طوًال 

وبيوتهم من طين وأحجار وأخشاب مسقفة بجملونات وقباب وليست بذوات أسوار وال لها فخامة بناء   : قال في مسالك األبصار
ومـع ذلك فلها الجوامع والمساجد وتقام بها الخطب والجمع والجماعات وعند أهلهـا محافظـٌة علـى الدين إال أنه ال تعـرف 

   . درسـة وال خانقـاه وال ربـاط وال زاويـٌةعندهـم م

وهـي بلـاٌد شديـدة الحـر وألـوان أهلهـا إلـى الصفـاء وليسـت شعورهـم فـي غايـة التفلفل آما هي أهل مالي وما يليها من 
لماء ويتمذهبون جنوب المغرب وفطنهم أنبه من غيرهم من السـودان وفطرهـم أذآـى وفيهـم الزهـاد واألبـرار والفقهاء والع

   . بمذهب أبي حنيفة خالوفات فإن ملكها وغالب أهلها شافعية

الجملة األولى فيما اشتملت عليه من القواعد واألعمال مقتضى ما ذآره في مسالك األبصار   : وتشتمل على ست جمل
   . ستقلوالتعريف أن هذه البالد تشتمل على سبع قواعد آل قاعدة منها مملكٌة مستقلة بها ملٌك م

   . بالواو المفتوحة والفاء ثم ألف وتاء مثناة فوق في اآلخر والعامة تسميها أوفـات  : القاعدة األولى وفات قـال فـي تقويم البلدان

   . ويقـال لهـا أيضـًا جبـرة بفتـح الجيم والباء الموحدة والراء المهملة ثم هاء في اآلخر والنسبة إلـى جبـرة جبرتـي

   . بيـن اإلقليـم الـأول وخـط األستـواء وموقعهـا

   . والقايس أنها حيـث الطول سبع وخمسون درجًة والعرض ثمان درج  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وعن بعض المسافرين أنها من أآبر مدن الحبشة  : قال
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تـل ولهـا واٍد فيـه نهـر صغيـر وتمطر  وهي على نشز من األرض وعمارتها متفرقٌة ودار الملك فيها على تل والقلعة علـى
   . في الليل غالبًا مطرًا آثيرًا وبها قصب السكر

وطول مملكتهـا خمسـة عشـر يومـًا وعرضهـا عشرون يومًا بالسير   : وقال الشيخ عبد اهللا الزيلعي  : قال في مسالك األبصار
   . المعتاد

أخواتها إلى الديار المصرية وإلـى السواحـل المسامتة لليمن وهي أوسع وآلها عامرة آهلة بقرى متصلة وهي أقرب   : قال
   . الممالك السبع أرضًا واألجالب إليها أآثر لقربها من البالد

وعسكرها خمسة عشر ألفًا رمن الفرسان ويتبعهم عشرون ألفًا فأآثر من الرجالة سيأتي الكالم على   : قال في مسالك األبصار
   . ذآر أحوال سائر أخواتها فيما بعد إن شاء اهللا تعالى سائر أحوالها عند

   . ومـن مضافاتهـا زيلـع

   . الظاهر إنها بفتح الزاي المعجمة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح الالم ثم عيٌن مهملة في اآلخر  : قـال فـي تقويم البلدان

   . ل وخـط األستـواءوهي فرضة من فرض هذه البالد وموقعها بين اإلقليـم الـأو

   . حيث الطول إحدى وستون درجة والعرض ثمان درج  : قـال فـي القانون

   . وهـي فـي جهـة الشـرق عـن وفـات وبينهمـا نحـو عشريـن مرحلـًة  : قال في تقويـم البلـدان

   . وطاءة من األرض وهـي مدينـٌة مشهـورة وأهلهـا مسلمـون وهي على رآن من البحر في  : قـال ابـن سعيـد

وعـن بعـض مـن رآهـا أنهـا مدينـة صغيرٌة نحو عيذاب في القدر وهي على الساحل والتجار تنزل   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . عندهم فيضيفونهم ويبتاعون لهم

   . الفواآهوهي شديدة الحر وماؤهـا عذيبـي مـن جفـارات وليـس لهـم بستايـن وال يعرفون   : قال ابن سعيد

   . وفيها مغاص لؤلـؤ  : قال في القانون

   . وقـد ذآـر فـي مسالـك األبصـار أنهـا في مملكة صاحب أوفات

إن بينها وبين عدن ومن اليمن في البحر   : وذآر في تقويم البلدان عن بعـض مـا رآها فيها شيوخًا يحكمون بين أهلها وقال
   . رب بميلة إلى الجنوبثالث مجاٍر وهي عن عدن في جهة الغ

القاعدة الثانية دوارو بفتح الدال المهملـة وواو ثـم ألـف وراء مهملـة وواو وهـي مدينـة ذآرهـا فـي مسالـك األبصـار 
   . والتعريف

   . ولم يتعرض لصفتها

   . ها يومانأنها تلي أوفات المقدمة الذآر وأن مملكتها طولها خمسة أيام وعرض  : وذآر في مسالك األبصار

   . وهي على هذا الضيق ذات عسكر جم نظيـر عسكـر أوفـات في الفارس والراجل  : ثم قال
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وسيأتي الكالم على تفصيل أحوالها مع أخواتها فيما القاعدة الثالثة أرابيني وهي مدينٌة ذآرها في المسالك والتعريف أيضًا ولم 
   . يذآر شيئًا من صفتها

   . طولها أربعة أيام وعرضها آذلك وعسكرها يقارب عشرة األف فارس  : ثم ذآر أن مملكتها مربعة

   . أما الرجالة فكثيرٌة للغاية

بالهـاء والـدال المهملـة واليـاء المثناة التحتية ثم هاء في اآلخر على ما ذآره   : القاعدة الرابعة هدية قـال فـي تقويـم البلـدان
   . آهـابعـض مـن ر

   . ومقعهـا بيـن اإلقليـم الـأول مـن األقاليم السبعة وبين خط األستواء

   . والقياس أنها حيث الطول سبع وخمسون درجة والعرض سبع درج  : قال

   . وذآر عن بعـض المسافريـن أنهـا جنوبي وفات

وهي تلي أرابيني المقدم ذآرها وطول مملكتها ثمانية أيام وعرضها تسعة أيام وصاحبها أقوى إخوانه   : قال في مسالك األبصار
   . من ملوك هذه الممالك السبعة

   . وأآثر خيـًال ورجـاأل وأشـد بأسًا على ضيق بالده عن مقدار أوفات

   . س سوى الرجالة فإنهم خلٌق آثير مثل الفرسان مرتين أو أآثرولملكها من العسكر نحو أربعين ألـف فار  : قال

   . ومنهـا تجلب الخدام وذآر أنهم يخصونهم بقريٍة قريبٍة منها  : قال في تقويم البلدان

   . أن الخدام تجلـب إليهـا مـن بلـاد الكفـار  : وذآر في مسالك األبصار

   . ه حدثه أن ملك أمحرا يمنع من خصي العبيد وينكر ذلك ويشدد فيهأن  : ثـم حكـى عـن الحـاج فرج الفوي التاجر

وإنما السراق تقصد بهم مدينة اسمها وشلو بفتح الواو والشين المعجمة والالم وأهلها همج الدين عندهم فتخصى بها العبيد ال 
   . يقدم على هذا في جميع بالد الحبشة سواهم

يد يخرجون بهم إلى وشلو فيخصونهـم بـا ألجـل زيـادة الثمـن ثـم يحمـل مـن خصـي منهـم ولذلك التجار إذا اشتروا العب  : قال
إلى مدينة هدية لقربها من وشلو فتعاد عليهم الموسى مرة ثانيًة لينفتح مجرى البول ألنه يكون قد استد عند الخصي بالقيح 

بالخصي فليس لهم معرفٌة بالعلـاج بخلـاف أهـل هدية قد فيعلجون بهدية إلى أن يبرءاو وألن أهل وشلو وإن آان لهم معرفٌة 
   . دربوا على ذلك وعرفوه

ومع هذا فالذي يموت أآثر من الذي يعيـش وأضـر مـا عليهـم حملهـم بـال معالجـة مـن مكـان إلـى مكـاٍن فإنهم لو   : ثم قال
   . عولجوا في مكان خصيهم آان أرفق بهم

   . الشين المعجمة وسكون الراء المهملة وحاء ثم ألف القاعدة الخامسة شرحا بفتح

   . وهي مدينة تلي هدية المقدمة الذآر

   . ذآرها في مسالك األبصار والتعربف ولم يصرح لها بوصف
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   . وطـول مملكتهـا ثالثـة أيـام وعرضهـا أربعـة أيـام  : قـال فـي مسالـك األبصـار

رس ورجالـة مثـل ذلـك مرتيـن فأآثـر وسيأتـي الكلـام علـى سائـر القاعدة السادسة بالي بفتح وعسكرهـا ثالثـة الـأف فـا  : قـال
   . الباء الموحدة وألف ثم الم وياء آخر الحروف

ولكنها أآثر خصبًا وأطيب سكنًا وأبرد   : وهي مدينٌة تلي شرحا المقدمة الذآر ذآرها في المسالك والتعريف قال في المسالك
   . يأتي الكالم على سائر أحوالها مع سائر أخواتها فيما بعد إن شاء اهللا تعالىهواًء وس

   . القاعدة السابعة دارة بفتح الدال المهملة وألف بعدها راء ثم هاء

   . وهي مدينٌة تلي بالي المقدمة الذآر ذآرها في المسالـك والتعريـف

   . لكوطولها ثالثة أيام وعرضها آذ  : قـال فـي المسالـك

   . وهي أضعف أخواتها حاأل وأقلها خيًال ورجاأل

وعسكرها ال يزيد على ألفي فارس ورجالة آذلك وسيأتي الكالم على سائر أحوالها في الكالم على سائر أخواتها فيما بعد   : قال
   . إن شاء اهللا تعالى

الجملة الثانية في الموجود بهذه الممالك على ما ذآره في مسالك األبصار قد ذآر أن عندهم من المواشي الخيل العراب 
   . والبغال والحمير والبقر والغنم بكثرة أما المعز فقليٌل عندهم

رجاء وتسمى عندهم من مرعفيف البقر والحمر والغزالن والمها واألبل والكرآـدن والفهـد واألسد والضبعة الع  : ومن الوحش
   . وعندهم جواميس برية تصـاد آمـا تقدم في إقليم مالي

ألآله القمامات والزباألت ودجاج الحبش   : وعندهم من الطيور الدواجن الدجاج ولكـن ال رغبـة لهـم فـي أآلـه استقذارًا له
   . يصيدونه ويأآلونه وهو عندهم مستطاب

وهو حب نحو الخردل أحمر اللون على ما تقدم ذآره في الكالم على   : والشعير والذرة والطافي وعندهم من الحبوب الحنطة
   . القسم األول من بالد الحبشة

   . وعندهم الخردل أيضًا

   . وعندهم من الفواآه العنب األسود على قلة والموز والرمان الحامض والتوت األسود على قلة فيه والجميز بكثرة

   . األترج والليمون والقليل من النارنج  : المحمضات وعندهم من

   . وعندهم تيٌن بري وخوخ بري ولكنهم ال يأآلون الخوخ دون التين

وعندهم فواآه أخرى ال تعرف بمصر والشام والعراق منها شجر يسمى آشباد ثمره أحمر على صفة البسر وهو حلٌو ماوي 
نـه أصفـر خلوقـي آالمشمـش وهو مز ماوي وشجر يسمى طانة ثمره أصغر وشجر يسمى آوشي ثمر مستدير آالبرقوق ولو

   . من البسر وفي وسطه شبه النوى وهو حلو صادق الحالوة ونواة يؤآل معه لعدم صالبته

   . ثمره أآبـر مـن حـب الفلفـل وطعمه شبيه به في الحرافة مع بعض حالوة -بفتح الواو والجيم  - وشجر اسمه أوجاق 
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شجر جان المقدم ذآره في القسم األول من بالد الحبشة وهو الذي يؤآل عندهم للذآاء والفطنة ولكنه يقل النوم والنكاح  وعندهم
   . على ما تقدم ذآره هناك

   . وعندهم من أنواع المقاثيء البطيخ األخضر والخيار والقرع 

   . ومن الخضروات اللوبيا والكرنب والباذنجان والشمار والصعتر

   . ما الملوخيا فإنها تطلع عندهم بريًةأ

   . الجملة الثالثة في معامالتهم وأسعارهم أما معامالتهم فعلى ثالثة أنواع

   . تباع البقر بالغنم ونحو ذلك ذلك آما في القسم األول من بالد الحبشة  : منها هو باألغراض مقايضًة

   . ما وهو وفات وأعمالها خاصةومنها ما هو بالدنانير والدراهم آمصر والشأم ونحوه

   . وليس بأوفاٍت سكة تضرب بل معامالتهم بدنانير مصر ودراهمها الواصلة إليهم صحبة التجار  : قال في مسالك األبصار

   . وذلك أنه لو ضرب أحٌد منهم سكة في بالده لم ترج في بلد غيره

وهـي قطـع   : آما ضبطه في مسالـك األبصـار - بفتح الحاء المهملة وضم الكاف والنون  -ومنهـا مـا هـو بالحنكـات جمع حكنة 
حديد في طول األبرة ولكنها أعرض منها بحيث تكون في عرض ثالٍث إبر يتعامل بها في سائر هذه البالد سوى ما تقدم 

   . ذآره

عندهـم سعـر مضبوٌط بل تباع البقرة الجيدة بسبعة األف حكنة والشاة الجيدة بثالثة األف حكنة  وليـس لهـذه الحكنـة  : قـال
ونكال غلتهم بكليل اسمه الرابعية بمقدار ويبة من الكيل المصري وزنة أرطالهم اثنتا عشرة أوقية آل أوقية عشرة دراهم 

   . بصنجة مصر

إنه يباع بالدرهم الواحـد منهـم عندهم من الحنطة بمقدار حمل بغل   : بصاروأما األسعار فكلها رخية حتى قال في مسالك األ
   . والشعير ال قيمة له

   . وعلى هذا فقس

الجملة الرابعة في ملوآهم قـد تقـدم فـي الكلـام علـى القسم األول من بالد الحبشة أن الحطي الذي هو سلطانهم األآبر تحت يـده 
   . م تمام المائةتسعٌة وتسعون ملكًا وهو له

   . أن هذه السبعة من جملة التسعة والتسعين الذين هم تحت يده  : وقد ذآر في التعريف

والملك منهم في بيوت محفوظة إال بالي اليوم فإن الملك بها صار إلى رجل ليس من أهل بيت   : قـال فـي مسالـك األبصار
   . فاستقل ملكًا بهاالملك تقرب إلى سلطان أمحرا حتى واله مملكة بالي 

وجيمع ملوك هذه اممالك وإن توارثوها ال يستقل منهم بملك إال من أقامـه سلطـان أمحـرا وإذا مات منهم ملٌك ومن أهله   : قال
رجال قصدوا جميعهم سلطان أمحرا وتقربوا إليه جهد الطاقة فيختـار منهم رجًال يوليه فإذا واله سمع البقية له وأطاعوا فهم له 

   . آالنواب وأمرهم راجع إليه

   . ثم آلهم متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون إليه



 

258 
 

وهذه المملك السبع ضعيفة البناء قليلة الغناء لضعـف ترآيـب أهلهـا وقلـة محصـول بالدهم وتسلط الحطي سلطان   : ثم قال
   . أمحرا عليهم مع ما بينهم من عداوة الدين ومباينة مكا بين النصارى والمسلمين

   . وهم مع ذلك آلمتهم متفرقة وذات بينهم فاسدة  : قال

أنه لو اتفقت هذه الملوك السبعة واجتمعت ذات بينهم قدروا على مدافعة الحطي أو   : خ عبد اهللا الزيلعي وغيرهثم حكي عن الشي
   . التماسـك معـه ولكنهـم مـع مـا هـم عليـه مـن الضعـف وافتراق الكلمة بينهم تنافس

قطائع مقررة تحمل إليه في آل سنة من القماش  وهـم علـى مـا هم عليه من الذلة والمسكنة للحطي سلطان أمحرا عليهم  : قـال
   . الحرير والكتان مما يجلب إليهم من مصر واليمن والعراق

قد آان الفقيه عبد اهللا الزيلعي قد سعى في األبواب السلطانية بمصر عند وصول رسول سلطان أمحرا إلى مصر في   : ثم قال
من وبرزت المراسيم السلطانية للبطريرك لكتابة ذلك فكتب إليه عن نفسه  تنجز آتاب البطريرك إليه بكف أذيته عمن في بالده

وفي هذه داللة على   : آتابًا بليغًا شافيًا فيه معنى األنكار لهذه األفعال وأنه حرم هذا على من يفعله بعباراٍت أجاد فيها ثم قال
   . الحال

السلطان في معنى ذلك وقرينه آتاٌب من البطريرك متى بطريرك وقد آتب في أوائل الدولة الظاهرية برقوق آتاٌب عن   : قلت
   . اإلسكندرية يومئذ بمعناه

وتوجه به إلى الحطي سلطان الحبشة برهان الدين الدمياطي فذهب وعاد بالحباء من جهة الملك لكن ذآر عنه أنه أتى أمورًا 
   . هناك تقدح في عقيدة ديانته واهللا أعلم بحقيقة ذلك

   . ألشـارة إلـى المكاتبـة إلـى هـؤالء الملـوك السبعـة فـي المقالـة الرابعـة فـي الكالم على المكاتبات إن شاء اهللا تعالىوستأتـي ا

الجملة الخامسة في زي أهل هذه المملكة أما لبسهـم فإنـه قـد جـرت عادتهـم أن الملـك يعصـب رأسـه بعصابـة مـن حريـر 
سط رأسه مكشوفًا واألمراء والجند يعصبون رؤوسهـم آذلـك بعصائـب مـن قطن والفقهاء يلبسون تـدور بدائـر رأسه ويبقى و

العمائم والعامة يلبسون آوافي بيضًا طاقيات والسلطان والجند يتزرون بثياٍب غير مخيطة يشد وسطه بثوب ويتزر بآخر 
   . ويلبسون مع ذلك سراويالت

   . وسط واألتزار خاصة بال لبس سراويلومن عداهم من الناس يقتصرون على شد ال

   . وربما لبس القمصان منهم بعض الفقهاء وأرباب النعم

   . وأما رآوبهم الخيل فإنهم يرآبونها بغير سروج بل يوطأ لهم على ظهورها بجلود مرعزى حتى ملوآهم

   . وأما سالحهم فغالبه الحراب والنشاب

أما شعار الملك فقد جرت عادتهم أن الملك إذا رآـب تقـدم قدامـه الحجـاب والنقبـاء  الجملة السادسة في شعار الملك وترتيبه
لطـرد الناس ويضرب بالشبابة أمامه ويضرب معها ببوقـاٍت مـن خشـب فـي رؤوسهـا قـرون مجوفـة ويـدق مـع ذلـك طبـوٌل 

   . معلقـة فـي أعنـاق الرجـال تسمى عندهم الوطواط

 .   

لكل بوٌق عظيـم يسمـى الجنبـا وهـو بـوق ملـوي مـن قـرن وحـش عندهـم مـن نـوع بقـر وحشـي اسمـه عجرين ويتقدم أمام ا
في طول ثالثة أذرع مجوف يسمع على مسيرة نصف يوم يعلم من سمعه رآوب الملك فيبادر إلى الرآوب معه من له عادة 

   . به
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جلـس علـى آرسـي مـن حديـد مطعـم بالذهب علوه أربعة أذرع من وأما ترتيب الملك عندهم فإن من عادتهم أن الملـك ي
األرض ويجلـس أآابـر األمـراء حولـه علـى آراسـي أخفـض مـن آرسيه وبقية األمراء وقوٌف أمامه ويحمل رجالن السالح 

   . على رأسه

   . ويختص صاحب وفات بأنه إذا رآب حمل على رأسه جتر على عادة الملوك

لملك راآبًا فرسًا آان حامل الجتر ماشيًا بازائه والجتر بيده وإن آان راآبًا بغًال آان حامل الجتر رديفه والجتر بيده ثم إن آان ا
   . على رأس الملك

وبالجملة فإنه يعد من حشمة الملك أو األمير عندهم أنه إذا آان راآبًا بغًال أن يردف غالمه خلفه بخالف ما إذا آان راآبًا 
   . ه ال يردف خلفه أحدًافرسًا فإن

   . وممات يعد بوفات من حشمة الملك أو األمير أنه إذا مشى يتوآأ على يدي رجلين

   . وملوآهم تتصدى للحكم بأنفسهم وإن آان عندهم الفضاة والعلماء

   . اب السائمةوليس ألحٍد من األمراء وال سائر الجند إقطاعات على السلطان وال نقود آما بمصر والشام بل لهم الدو

   . ومـن شـاء منهـم زرع واستغـل وال يعـارض في ذلك

وليس ألحٍد من ملوآهم سماٌط عاٌم بل إنما يمـد سماطـه لـه ولخاصتـه ولكنـه يفـرق علـى أمرائه بقرًا عوضًا عن أمر أآلهم 
   . على السماط

   . والتعريف عدة بالد من مماليك الحبشة المسليمن وأهمل المقر الشهابي بن فضل اهللا في مسالك األبصار  : وأآثر قلت

   . منها جزيرة دهلك

   . بفتح الدال المهملة وسكون الهاء ثم الم مفتوحة وآاف  : قال في تقويم البلدان

   . وهي جزيرة في بحر القلزم

   . واقعٌة في اإلقليم األول من األقاليم السبعة

   . حيث الطول إحدى وستون درجة والعرض أربع عشرة درجة  : قال في األطوال

   . وهي جزيرٌة مشهورة على طريق المسافرين في بحر عيذاب إلى اليمن  : قـال فـي تقويـم

ثين ميًال وملك غربـي مدينـة حلـي فـي بلـاد اليمـن فطولهـا نحـو مائتـي ميل وبينها وبين بر اليمن نحو ثال  : قال ابن سعيـد
   . دهلك من الحبش المسلمين وهو يداري صاحب اليمن

ومنها مدينة عوان بفتح العين المهملة والواو وألف ثم نون وهي مدينٌة على ساحل بحر القلزم مقابل تهامة اليمن حيـث الطـول 
   . ثمـاٌن وسبعـون درجـة والعـرض ثلـاث عشـرة درجـة ونصـف درجة

   . وإذا آان وقت الضحى ظهر منها الجناح وهو جبل عاٍل في البحر  : قال في تقويم البلدان
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  : ومنها مدينة مقديشو بفتح الميم وسكون القاف وآسر الدال المهملة ثم شين معجمة وواو في اآلخر آما نقله في تقويم البلدان
   . عن ضبطه في مزيل األرتياب بالشكل

   . ث الطول اثنتان وسبعون درجًة والعرض درجتانحي  : قال ابن سعيد

   . وهي مدينة آبيرة بين الزنج والحبشة  : قال في مزيل األرتياب

   . وهـي علـى بحـر الهنـد ولهـا نهـٌر عظيـم شبيـه بنيل مصر في زيادته في الصيف  : قـال

   . ببحر الهند على القرب من مقدشووقد ذآر أنه شقيق لنيل مصر في مخرجه من بحيرة آورا ومصبه   : قال

وقد أتى الحطي ملك الحبشة النصارى على معظم هذه الممالك بعد الثمانمائة وخربها وقتـل أهلها وحرق ما بها من   : قلت
المصاحف وأآره الكثير منهم على الدخول في دين النصرانية ولم يبـق مـن ملوآهـا سـوى ابن مسمار المقابلة بالده لجزيرة 

دهلك تحت طاعة الحطي ملك الحبشة وله عليـه إتـاوة مقـررة والسطـان سعد الدين صاحب زيلع وما معها وهو عاٍص له 
خارج عن طاعته بينـه وبينـه الحـروب ال تنقطـع وللسلطـان سعـد الديـن فـي آثيـر مـن األوقـات النصرة عليه والغلبة واهللا 

   . يؤيد بنصره من يشاء

تقدم ذآره من ممالك السودان هو المشهور منها واأل فوراء ذلك بالٌد نائية الجوانب بعيدة المرمى منقطعة واعلم أن ما 
   . األخبار

   . منهـا بلـاد الزنـج

   . وهي بالٌد شرقي الخليج البربري المقدم ذآره في الكالم على البحار تقابل بالد الحبشة من البر اآلخر

   . قـال فـي تقويـم البلـدان بالسين المهملة والفاء ثم ألف والم وهاء في اآلخروقاعدتهـا سفالـة الزنـج 

   . وموقعها جنوبي خط األستواء

   . حيث الطول خمسون درجًة والعرض في الجنوب درجتان  : قال في القانون

   . وأهلها مسلمون  : قال في القانون

   . لباسهم جلود النمورقال ابن سعيد وأآثر معايشهم من الذهب والحديد و

   . وذآر المسعودي أن الخيل ال تعيش عندهم وعسكرهم رجالة وربما قاتلوا على البقر

   . ومنها بالد الهمج جنوبي بالد التكرور

فقد ذآر ابن سعيد أنه خرج على أصناف السودان طائفٌة منهم يقال لهم الدمادم يشبهون التتر خرجوا في زمن خروجهم 
   . جاورهم من البلدان فأهلكوا ما

عـن ابـن أميـر حاجـب والـي مصـر عن منسا موسى ملك التكرور أنهم آالتتر في تدوير   : وذآـر فـي مسالـك األبصـار
وجوههم وأنهم يرآبون خيوًال مشققة األنوف آاألآاديـش وأن همـج السـودان عدد ال يستوعبهم الزمان وأن منهم قومًا يأآلون 

   . لحم الناس
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  الفصل الرابع من الباب الرابع من المقالة الثانية في الجهة الشمالية عن ممالك الديار المصرية ومضافاتها

اقاليم الجهة الشمالية لممالك الديار المصرية خـال مـا تقـدم ذآره مما انضم إلى ممالك المشرق من شمالي الشرق نحو أرمينية 
من خوارزم وما وراء النهر وبالد الـأزق وبالد القرم وما والى   : وأران وأذربيجان وشمالي خراسان وشمالي مملكة توران

القسم األول ما بيد المسلمين مما   : ب من شمالي الغرب وهو األندلس وينقسم ذلك إلى قسمينذلك وما انضم إلى ممالك المغر
وتعـرف الـآن ببلـاد   : في شرقي الخليج القسطنطيني فيما بينه وبين أرمينية وهي البالد المعروفة ببالد الروم قـال فـي التعريـف

   . الدربنـدات

وقـد سماهـا فـي التعريـف ومسالك األبصار بالد األتراك وآانه يريد باألتراك الترآمان فإنهم هم الذين انضاف ملكها بعد ذلك 
   . إليهـم علـى مـا سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . الخليج القسطنطيني وبحر القرموقـد ذآـر تقويـم البلـدان أنـه يحيـط بهـذه البلـاد من جهة الغرب بحر الروم وعامة 

   . ومن جهة الجنوب بالد الشام والجزيرة

   . ومن جهة الشرق أرمينية

   . ومن جهة الشمال بالد الكرج وبحر القرم

إنها منحصرة بين بحري القرم والخليج القسطنطيني تنتهي من شرقيها إلى بحر القرم   : وذآر في التعريف ما يخالف ذلك فقال
مى ببحر نيطش وما نيطش وفي الغـرب إلـى الخليـج القسطنطينـي وتنتهـي متشاملـًة إلى القسطنطينية وتنتهي جنوبُا إلى المس

   . وهي بالد األرمن يحدهـا البحـر الشامـي  : بالد الون

   . الديار المصريـةوبالجملـة فإنهـا مفارقـة ما يسامت من شرقيها من بالد األرمن المضافة إلى بالد الشام من ممالك 

والحاصـل أن هـذه البلـاد مبتدؤهـا مـن الشـرق ممـا يلـي المغـرب حـدود أرمينيـة فـي شمالـي بالد الجزيرة وما واألها من 
بالد األرمن المضافة اآلن إلى مملكة حلب وتأخذ في جهة الغرب إلى بحر الروم فيصير البحر في جانبها من الجنوب ويمتد 

يتصـل بالخليـج القسطنطينـي فيـدور عليهـا الخليـج ومـا يتصـل بـه من بحر القرم من جهة الغرب ثم من جهة  عليها حتـى
   . الشمال آالجزيرة ويحيط بها البحر من جميع جوانبها خال جهة الشرق

   . وقد آانت هذه البالد في زمان الروم من مضافات القسطنطينية وأعمالها

   . وقد آانت هذه البالد على عهد الروم محتك األعنة ومشتبك األسنة دار القياصرة ومكسر األآاسرة  : قال في مسالك األبصار

صخورهـا تتفجـر مـاء وجوهـا يسخـر أنـواء تعقـد دون السمـاء   : ثو وصفها بأتم األوصاف فقال بعد أن ذآر أنها أثرى البلـاد
رق الجنة على الحدائق ثمرها وينعها ويطرب ورقها منظرها سمـاء فيخصب زرعها ويخصم المحل ضرعها ويخصف و

البديع ويحبرها من صناعة صنعاء الربيع فال تسمع إال آل مطربة تناجي النجي وتشجي الشجي وتخلب قلب الخلي وتهب 
   . الغواني ما في أطواقها من الحلي يعجب ثوبها السندسي ونباتها المتعلـق بذيـل البهار بسجافها القندسي

   . فال تجول في أرضها إال على أرائك وال تنظر إال نساء آالحور العين وولدانًا آالمالئك

وهي شديدة البرد ال يوصف شتاؤها إال أن سكانها تستعد للشتاء بها قبل دخوله وتحصل ما تحتاج إليه   : ثم قال بعد آالٍم طويل
أآل وتشرب مدة أيام الشتاء وال تخرج من بيوتهـا ولـو أرادت ذلك وتدخره في بيوتها وتسكثر من القديد واألدهان والخمور فت

   . لم تقدر عليه حتى تذوب الثلوج

   . قال وهذه األيام هي بلهنية العيش عندهم
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الجملة األولى فيما اشتملت عليه من القواعد الضرب األول القواعد المستقرة بها   : وينحصر المقصود من ذلك في خمس جمل
لحكام ممن يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية فأما ما ذآره المقر الشهابي بن فضل اهللا من ذلك في الملوك وا

   . بممالـك  : التعريف ومسالك األبصار فست عشرة قاعـدًة عبـر عنهـا فـي مسالـك األبصـار

   . ونحـن نوردها على ما أوردها وإن آان قد أخل بها في الترتيب

   . آرميان بكسر الكاف وسكون الراء المهملة والميم وفتح المثناة تحت وألف ثم نون في اآلخر -األولى  القاعدة

   . وهي مدينة في شرقي هذه البالد متوسطٌة في المقدار مبنية بالحجر عليها سـور دائـر

ري وبساتين ذات أشجار وفواآه وبهـا مساجد وأسواق وحمامات وبوسطها قلعٌة حصينة على جبل مرتفع وخارجها أنهار تج
   . متنوعة وأراٍض مزدرعة

طنغزلو بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الغين المعجمة وسكون الزاي المعجمة وضم الالم وواو في  - القاعدة الثانية 
   . اآلخر

   . وهي مدينٌة متوسطة في أوساط هذه البالد وبناؤها بالحجر وليس لها سور

   . واألسواق والحمامات وبها المساجد

   . وخارجها أنهاٌر تجري وبساتين محدقة ذات فواآه وثمار

   . توازا بضم التاء المثناة فوق وواو مفتوحة بعدها ألف ثم زاي معجمة وألف فـي اآلخـر وهـي مدينـة عظيمـٌة -القاعدة الثالثة 

يـان محضًا وموقعهـا ما بين جنوبي برآي إلى قوله وآرسيه وهـذه المملكـة تقـع شرقـي آرم  : قـال فـي مسالـك األبصـار
   . توازا

   . ولصاحبها أربع قالع ونحو ستمائة قريـة وعساآـره نحـو أربعـة الـأف فـارس وعشـرة الـأف راجل  : قال

   . وقد عدها في مسالك األبصار من جملة مضافات آصطمونية األتي ذآرها

   . ٌر من قبل صاحبها اسمه مراد بك وذآر في التعريف أن اسمه أرينةوذآر أنه آان بها إذ ذاك أمي

   . حميدلـي - القاعـدة الرابعـة 

   . قـال فـي مسالـك األبصـار وحميدلـي اسم لإلقليم وقاعدته مدينة برآو وموقعها من قوله إلى قراصار

   . ولصاحبها أيضًا إقليم بلواج وإقليم قراغاج وإقليم اآرى دوز  : قال

وهذه البالد مدنها قليلة وقراها آثيرة وبها خمس عشرة قلعًة وعسكر صاحبهـا خمسـة عشـر ألـف فـارس ومثلهـم رجالـة   : قال
   . سمـه فـي زمانـه دندارأن صاحبهـا آـان ا  : وهـي نهايـة مـا أخـذ إلـى الشمـال وقد ذآر في التعريف

   . وهو أخو يونس صاحب أنطاليا وحينئذ فتكون من مملكة بني حميد  : قال

بفتـح القـاف وسكـون السيـن وبالطاء المهملتين وضـم الميـم وسكـون   : قسطمونيـة قـال فـي تقويـم البلـدان - القاعـدة الخامسـة 
ن تحت وهاء في اآلخر وربما أبدلوا القاف آافـًا وعليـه جـرى فـي التعريـف ومسالك الـواو وآسـر النـون وباليـاء المثنـاة مـ
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حيث الطول خمٌس   : وهي مدينٌة في شرقي هذه البالد داخلٌة في اإلقليـم السـادس مـن األقاليـم السبعـة قـال ابـن سعيد  : األبصار
   . وثمـاٌن وأربعـون دقيقـةوخمسون درجًة وثالثون دقيقـة والعـرض سـت وأربعـون درجـة 

وهـي قاعـدة الترآمان وتراآمتها يغزون القسطنطينية وهي شرقي هرقلة وفي الجنوب عن سنوب على ثالثة مراحل   : قـال
منهـا وقيـل خمـس مراحل وهي في الشرق عن أنكورية على خمسة أيام منها وقد أخبرني بعض أهل تلك النواحي أنها مدينٌة 

   . ار مبنية بالحجر ذات مساجد وأسواق وحمامات وليس لها سور وخارجها أنهر وبستاين ذات فواآهمتوسطة المقد

وبها األآاديش الرومية الفائقة المفضل بعضها على آل سابق من الخيل العراب ولها أنساب محفوظة   : قال في مسالك األبصار
دها حتى تبلغ قيمة الواحد منها ألف دينار فما فوقه بل ال يستكثر فيها عندهم آخيـل العـرب يتغالـى فـي أثمانهـا ال سيما في بال

   . من يعرفها بذل مال

   . وآانت آخر وقت لسيلمان باشاه وآان أميرًا آبيرًا آثير العدد موفور المدد ذا هيبة وتمنع ثم مات  : قال في التعريف

   . وورث ملكه ابنه إبراهيم شاه وآان عاقًا ألبيه خارجًا عن مراضيه وآان في حياته ينفرد بمملكـة سنـوب

   . وعسكـره علـى مـا يقال لنا ويبلغنا نحو ثالثين ألف فارس  : وهـي الـآن داخلـة فـي ملكـه منخرطـة فـي سلكـه قـال  : قـال

   . فاويـا - القاعـدة السادسـة 

   . ومملكتها تجاور سمسون من غربيها  : ي مسالك األبصارقـال ف

ولصاحبها عشر مدن مثلها قالع وعسكره نحو سبعة األف فارس أما الرجالة فكثير عددهم ودرهمها نصف درهم فضة   : قال
أن اسم   : خالصة ورطلها ستة عشر رطًال بالمصري ومدها نحـو إردب بالمصـري وأسعارهـا رخية وقد ذآر في التعريف

   . وهو ملٌك مضعوف ورجل بمجالس أنسه مشغوف  : صاحبها في زمانه مراد الدين حمزة قال

   . برسـا بضـم البـاء الموحـدة وسكـون الـراء وفتـح السيـن المهملتيـن وألـف فـي اآلخر - القاعـدة السابعـة 

   . وربمـا أبدلـت السيـن صـادًا مهملـًة

ومسالك األبصار وغيرهما إثبات السين دون الصاد وهي مدينٌة آبيـرٌة فـي شمالـي هـذه البلـاد مبنيـة والموجـود فـي التعريف 
بالطـوب والحجـر وسقوفهـا مـن الخشب وغالبها جملونات وبهـا مساجـد وأسـواق وحمامـات وبعـض حماماتهـا مـن أعيـٍن 

عظيم وبوسطها قلعة شاهقٌة مرتفعة البناء بها سكن سلطانها  حـارة تنبع من األرض آذلك آما في طبرية بالشام ولها سور
   . وفيها قصور عظيمة متعددة وجامع وثالث حمامات

يسمـى آكـدرا بضم الكاف األولى وسكون الثانية وفتح الدال والراء المهملتين وألف  -أحدهمـا   : وخارج ربض المدينة نهران
يخرج من جبٍل أزرق وتقطع منه الحجارة بشد جريه فتجري منه بجريان الماء  في اآلخر ومعناه واٍد أزرق سمي بذلك ألنه

   . فيأخذها من عليه من أهل تلك النواحي فيعمر بها ومعظـم عمارة برسا منها

يسمى منرباشي في قدر الفرات يشـق المدينـة ويمـر مـن جامعهـا وبهـا جبـل عظيم اسمه آمش به معدن فضة  - والنهر الثاني 
   . باسم الفضة سمي

   . وبرسا هذه هي مقر مملكة أوالد عثمان جق الذين هم اآلن رؤوس ملوآها

أن   : أن صاحبها في زمانه آان أرخان بن عثمان وذآر في مسالك األبصار عن الشيخ حيـدر العريـان  : وقد ذآـر فـي التعريف
طنطينة الحروب وأيامها بينهم تـارات لـه فـي غالبهـا علـى عسكـره نحـو خمسـٍة وعشريـن ألفـًا وأن بينـه وبين صاحب القس

   . صاحـب القسطنطينـة الغلـب وملـك الـروم يداريـه علـى مـال يحملـه إليـه في آل هالل
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ولقد جاز الجزيرة إلى بالد النصارى وعاث في نواحيهـا وشـد علـى بطارقتهـا ال علـى فالحيهـا وألقـى علوجهـا بحيـث   : قال
تعتلـج سيول الدماء وتختلـج سيـوف النصـر مـن األعـداء وسيأتـي ذآـر مـا انتهـى إليـه فتحـه من بر القسطنطينة بعد هذا في 

   . أآيرا -الكالم على ملوك هذه المملكة فيما بعد إن شاء اهللا تعالى القاعدة الثامنة 

شمال وجبل القسيس جنوبيها وسنوب شماليها وهي طريٌق من وهي تجاور مملكة برسا آخذة إلى ال  : قال في مسالك األبصار
   . طرق سنوب وقالعها وعساآرها آثيرة

ومنها يخرج الحرير الكثير والالذن إلى غيرها من البالد ورطلها ثمانية أرطال بالمصري ومدهـا نحـو إردب ونصف 
ن ابن قراسي ولم يبين من أي طوائف الترآمان أن صاحبها في زمانه آان صاروخا  : وأسعارها رخية وقد ذآر في التعريف

   . هو

   . مرمرا بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الميم الثانية وألف في اآلخر -القاعدة التاسعة 

   . وهـي مدينـة في شمالي هذه البالد بها جبل فيه مقطع رخام

   . ت بذلـكوالروم تسمـي الرخـام مرمـرا فسميـ  : قال في الروض المعطار

   . أن صاحبهـا فـي زمانه آان اسمه بخشي بن قراسي ولم يبين من أي طوائف الترآمان هو  : وذآـر فـي التعريـف

   . وقد أخبرني بعض أهل تلك البالد أنها قد خربت ودثرت ولم يبق بها عمارٌة

مغنيسيا بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وآسر النون وسكون الياء المثناة تحـت وآسـر السيـن المهملـة  -القاعدة العاشرة 
   . وفتـح اليـاء الثانيـة وألـف فـي اآلخـر

ق وحمامات وهـي مدينـة فـي أوسـاط هذه البالد متوسطة في المقدار مبنية بالحجر وعليها سوٌر دائر وبها مساجد وأسوا
   . وبساتين ومروج

   . أنه آان اسم صاحبها في زمانه صاروخان ولم يزد على ذلك  : وقد ذآر في التعريف

   . نيف بكسر النون وسكون الياء المثناة تحت وفاء في اآلخر -القاعدة الحادية عشرة 

نحو مرحلتين منهـا وهي مبنية بالحجر وبها  وهي مدينٌة لطيفٌة بأواسط هذه البالد بالقرب من مغنيسيا المقدم ذآرها على
   . المساجد واألسواق والحمامات وخارجها األنهار والـزروع والبساتيـن المختلفة الفواآه

   . برآي بفتح الباء الموحدة وآسر الراء المهملة وآسر الكاف وياء مثناة تحت في اآلخر -القاعدة الثانية عشرة 

ى القرب من نيف المقدم ذآرها على نحو مرحلتين منها وبها المساجد واألسواق والحمامات وهي مدينٌة متوسطة القدر عل
   . والمياه والبساتين والزروع

   . أن صاحبها في زمانه آان اسمه أرخان بن منتشا واقتصر على ذلك  : فوآـه وقـد ذآـر فـي التعريـف -القاعـدة الثالثـة عشـرة 

بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وألف والم مكسورة وهاء   : طاليا قال في تقويم البلدانأن -القاعدة الرابعة عشرة 
   . في اآلخـر

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة
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العرض إحـدى وأربعـون والقياس أنها حيث الطول أربع وخمسون درجًة واثنتان وثالثون دقيقًة و  : قـال فـي تقويم البلدان
   . دقيقـة

   . وهـي بلـدٌة مشهـورٌة  : قـال ابـن سعيـد

   . هي حصٌن للروم علـى شـط البحـر منيـٌع واسـع الرستـاق آثيـر األهـل  : وقال ابن حوقل

بـاٌب إلـى البحٌر وباٌب   : نوهي على دخلة في البحـر وسورهـا مـن حجـر فـي غايـة الحصانـة ولهـا بابـا  : قال في تقويم البلدان
   . إلى البر

   . وأخبرني من رآها أنها ذات أشجار وبساتين ومياه تجري

من األترج والنارنج   : وهي آثيرة المحمضات  : وبها قلعة حصينة بوسطها وبها نهر يعرف بالصباب قال في تقويم البلدان
   . والليمون وما أشبه ذلك

   . روم فاستولى عليها المسلمون في عصرناوآانت لل  : قال ابن سعيد

   . وبها أسطول صاحب الدروب وميناها غير مأمونٍة في األنواء  : قال

وآان الحاآم بها شخصًا من أهل تلك البالد فخرج منها إلى بعض جهاتها فكبسها الترآمان وملوآها ثم   : قال في تقويم البلدان
   . أمسكوه فقتلوه

   . زماننا واحد من بني الحميد ملوك الترآمان وصاحبها في  : قال

   . أن صاحبهـا فـي زمانـه آـان اسمـه خضـر بـن يونـس  : وقد ذآر في التعريف

   . أن صاحبها في زمانه آـان اسمـه خضـر بـن دنـدار مـن أولـاد منتشـا  : وذآـر فـي مسالـك األبصـار

   . إن عسكـره نحـو أربعيـن ألف فارس  : وقـال

   . إن لبني دندار هؤالء إلى ملوك مصر انتماًء وآان بمصر من له إمرٌة ثم عاد إلى بالده  : ثم قال

قراصار بفتح القاف والراء المهملة وألف ثـم صـاد مهملـة مفتوحـة بعدهـا ألـف ثـم راء مهملـة فـي  -القاعدة الخامسة عشرة 
   . آلخـرا

   . وتعـرف بقراصـار التكا بفتح التاء المثناة فوق

   . وهي قلعٌة علـى جبـل مرتفـع يحـف بهـا ربـٌض بأعلـى الجبـل وحـول الربـض فـي الجبـل زراعاتهـم وبساتينهم

   . أن اسـم صاحبهـا فـي زمانـه زآريـا ولـم يـزد علـى ذلـك  : وقد ذآر في التعريـف

وهـي غيـر مدينـة قراصـار الصاحـب وهـي مدينة لطيفة بأوساط بالد الروم في الغرب عن قراصار هذه وفي الشمال عن 
   . أرمناك بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وآسر الميم وفتح النون وألـف ثـم آـاف فـي اآلخـر -القاعدة السادسة عشرة 

   . بالحجـر غيـر مسـورة وبهـا مساجد وأسـواق وحمامـاتوهـي مدينـة فـي مشـارق الـروم مبنيـة 
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   . وبهـا بساتيـن آثيـرة وفواآـه جمـة إال أنهـا شديدة البرد

   . أنها بيد أولـاد قرمـان  : وقد ذآر في التعريف

   . أن المملكـة آانـت بيـد محمـد بـن قرمـان  : وذآـر فـي مسالـك األبصـار

   . أن آخـر مـن استقـر بهـا فـي شـوال سنـة سبـع وستين وسبعمائة عالء الدين علي بك بن قرمان  : وذآـر فـي التثقيـف

العاليا بفتح العين المهملة والالم وألف بعدها ثم ياء مثناة تحت  - القاعدة األولى   : فخمس قواعد  : وأما ما زاد ذآره في التثقيف
   . وألف في اآلخر

   . امـس مـن األقاليـم السبعـةوموقعها في اإلقليـم الخ

   . والقيـاس أنهـا حيـث الطول اثنتان وخمسون درجًة والعرض تسٌع وثالثون درجًة وثالثون دقيقًة  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وهي بلدٌة محدثـة أنشأها عالء الدين علي بعض ملوك بني سلجوق بالروم فنسبت إليه  : قال

والذي تحقق عندي من جماعٍة قدموا منها أنهـا بليـدة   : العاليا ثم قال  : ـى النسـب ثـم خففها الناس فقالواوقيل له العالئية عل
   . صغيـرة أصغـر مـن أنطاليـا علـى دخلـة في بحر الروم

   . وهي من فرض تلك البالد

   . ـر وأنها آثيرة المياه والبساتينوذآر أنهـا فـي الجنـوب عـن أنطاليـا علـى مسيـرة يوميـن وعليهـا سـوٌر دائ

   . أن الحاآـم بهـا فـي زمانـه آـان اسمـه حسـام الديـن محمـود بـن عـالء الديـن  : وقد ذآر في التثقيـف

إنـه آتـب إليـه عـن األبـواب السلطانيـة بالديـار المصريـة فـي شوال سنة سبع وستين وسبعمائة ولم يبين من أي   : وقـال
   . ف الترآمان هوطوائ

   . أنها في ساحل بالد بني قرمان وأن الحاآم بها من قبلهم حينئذ آان اسمه يوسف  : وذآر في مسالك األبصار

بالط بفتح الباء الموحدة والالم وألف ثم طاء مهملة في اآلخر وهي بلدة بأوسـاط الـروم علـى نحو ثمان  - القاعدة الثانية 
   . صغيرٌة بغير سور وبها قلعٌة خراٌب آانت مبنية بالرخام وبها مساجد وأسواٌق وأربع حمامات مراحل من برسا وهي مدينٌة

   . ذآر لي بعض أهل تلك البالد أنها بيد أوالد منتشا من ملوك الترآمان

   . ة فـي اآلخـرأآردور بفتح الهمزة والكاف وسكون الراء وضم الدال المهملتين وسكون الواو وراء مهملـ -القاعدة الثالثة 

   . ويقـال أآـردون بالنـون بـدل الـراء األخيـرة  : قـال فـي التثقيـف

وهـي بلدة غير مسورة بها قلعة عظيمة على جبل شاهق وبهـا مساجـد وأسـواق وحمامـات إال أن بساتينهـا قليلة وبها برٌج 
   . عظيم

ناة تحت وألف ثم سين مهملة ساآنة والم مضمـوة بعدهـا واو ساآنـة ثـم أياس لوق بفتح الهمزة والياء المث -القاعدة الرابعة 
   . قـاف فـي اآلخـر
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وهـي مدينـة عظيمـة علـى سـاح البحر الرومي وبها المساجد واألسواق والحمامات وبها أعيٌن وأنهار تجري وبساتين ذات 
   . فواآه

   . وقد أخبرني بعض أهل تلك البالد أنها في ملك بني أيدين

   . سنـوب - القاعـدة الخامسـة 

بالسين المهملة والنون وباء موحدة في اآلخر ولـم يقيدهـا بالضبـط وموقعهـا فـي اإلقليـم السـادس مـن   : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . دقيقة حيث الطول سبٌع وخمسون درجة والعرض سٌت وأربعون درجًة وأربعون  : األقاليـم السبعـة قـال ابـن سعيـد

   . وهي فرضة مشهورة يعني على بحـر القـرم  : قال في تقويم البلدان

   . وهـي فـي الشمـال عـن آسطمونيـة فـي الغـرب عـن سامسـون  : ثـم قـال

   . وعن بعض الثقات أن بسنوب سورًا حصينًا يضرب البحر في بعض أبراجه  : قـال

   . ولهـا بساتيـن آثيـرة إلـى الغايـة وبينهـا وبيـن سامسـون نحـو أربـع مراحل

   . وصاحب سنوب في زماننا من ولد البرواناه وله شواٍن يغزو بها في البحر وال يكاد أن ينقهر  :  : ثم قال

زمانـه نائـب مـن جهـة إبراهيـم بـن أنها من مضافات آسطمونية المقدم ذآرها وأنه آان بها في   : وذآر في مسالك األبصار
يقال أن بها إبراهيم بك بن سليمان باشاه فإن آان   : سليمـان باشـاه صاحـب آسطمونيـة اسمـه غازي حلبي وقال في التثقيف

   . بكسطمونيـة فقـد أبعـد المرمـى  : يريد الذي آان في زمن صاحب مسالك األبصار

اسمه فيحتمل أنه في التعريف قد ذآر صاحبها في جملة ملوك الكفر وآأن ذلك آان قبل أن وإن آـان آخـر بعـده آـان سمـي ب
   . تفتح

الضرب الثاني من هذه البالد ما لم يسبق إلى صاحبه مكاتبٌة عن األبواب السلطانية بالديار المصرية ممن بصدد أن تطرا له 
   . منهـا سيـواس  : وهي عدة قواعد مكاتبٌة فيحتاج إلى معرفته البالد التي لم يسبق مكاتبتها

   . بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الواو ثم ألف وسين مهملة في اآلخـر  : قـال فـي تقويـم البلدان

   . وموقعهـا فـي اإلقليـم الخامـس مـن األقاليـم السبعـة

   . حيث الطول إحدى وسبعون درجًة وثالثون دقيقة والعرض أربعون درجًة وعشر دقائق  : قـال فـي األطـوال

   . وهـي مـن أمهـات البلـاد مشهـورٌة علـى ألسنـة التجـار وهـي في بسيط من األرض  : قال ابـن سعيـد

صغيرٌة ذات أعيٍن والشجر بها قليل ونهرها الكبير بعيٌد عنها  وهـي بلـدٌة آبيـرة مسورة وبها قلعة  : قال فـي تقويـم البلـدان
   . بمقدار نصف فرسخ

إن فيها أربعًا وعشرين خانًا للسبيل وهي شديدة البرد وبينها وبين قيسارية ستون ميًال وآانت سيواس   : ويقول المسافرون  : قال
   . صرية قاضيها القاضي إبراهيم وملكهاهذه قد غلب عليها في األيام الظاهرية برقوق صاحب الديار الم

   . ومنهـا أماسيـة
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   . بفتح الهمزة والميم وألف وآسر السين المهملة ثم ياء مثناة تحتيـة مفتوحـة وهـاء في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

بـع وخمسـون درجـة وثالثون دقيقة حيـث الطـول س  : وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال في رسم المعمـور
   . والعرض خمٌس وأربعون درجة

ذآر بعض من رآها أنها بلدة آبيرة ذات سور وقلعة وفيها بساتين ونهر آبير عليـه نواعيـر يمـر عليهـا   : قال فـي تقويـم البلدان
ي مشهورٌة بالحسن وآثرة المياه وهي من مدن الحكماء وه  : ثـم يصـب فـي بحر سنوب يعني بحر القرم قال ابن سعيد

   . وذآر بعضها من رآها أن بها معدن فضة  : والبساتين والكروم وهي في الشرق عن سنوب وبينهما ستة أيام ثم قال

   . بكسر الهاء وفتح الراء المهملة وسكون القاف وفتح الالم ثم هاء في اآلخـر  : ومنهـا هرقلـة قـال فـي تقويـم البلـدان

حيـث الطـول سبـع وخمسون درجًة وعشرون دقيقًة   : هـا فـي اإلقليـم السابـع مـن األقاليـم السبعـة قـال فـي األطـوالوموقع
   . والعرض إحدى وأربعون درجـًة وثالثـون دقيقـًة

   . ي قـرب البحروهـي فـي شرقـي نهـٍر ينـزل مـن جبـل العاليـا إلـى نحـو سنـوب وهرقلـة عليـه فـ  : قـال ابـن سعيـد

   . وهي التي هدمها الرشيد  : قال

   . وفي شرقيها جبل الكهف  : قال

وقـد حكـى ابـن خرداذبـة فـي آتابـه المسالـك والممالـك عـن بعضهـم أنـه سـار إلـى هذا الكهف ودخل بمساعـدة صاحـب 
عليها الزمن حتـى صـارت تنفـرك باليـد وقـد طليـت الـروم فوجـد بـه أمواتًا برواق في آهف في جبٍل عليهم مسوح قد طال 

أجسادهـم بالمـر فلـم يبلـوا ولصقـت جلودهـم بعظامهم وجفت وعندهم سادن يخدمهم وأنه أنكر أن يكون أولئك أهل الكهـف 
   . المذآـورون ومنها أقسرا

لتين وألف في اآلخر وربما أبدلت السين صادًا بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح السين والراء المهم  : قال في تقويم البلدان
   . مهملة

   . ويقال أن أصلها أخ سرا يعني بالخاء المعجمـة بـدل القـاف  : قال

   . وموقعهـا في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . حيث الطـول خمٌس وسبعون درجًة والعرض أربعون درجة  : قال في األطوال

وهي مدينٌة ذات أشجار وفواآه ولها نهٌر آبير ينجر وسـط البلـد ويدخـل المـاء منـه بعـض بيوتهـا ولهـا   : دانقال في تقويم البل
   . قلعـة حصينة في وسطها

   . قال ابن سعيد وبها تعمل البسط األقصرية الفائقة ومنها إلى قونية ثمانية وأربعون فرسخًا وآذلك بينها وبين قيسارية

   . ومنهـا قيساريـة

بفتـح القاف وسكون المثناة من تحتها وفتح السين المهملة وألف ثم راء مهملة ويـاء مثنـاة تحتيـة مفتوحـة   : قـال فـي اللبـاب
   . وتقـال بالصـاد المهملة بدل السين  : مشـددة وهـاء فـي اآلخـر قـال فـي تقويـم البلـدان

   . إلى قيسر وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعةوهي منسوبة   : قال ابن سعيد
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   . حيث الطول ستون درجة والعرض أربعون درجًة  : قال في األطوال

   . وهي مدينـٌة جليلـٌة يحلهـا سلطـان البلـاد  : قال ابن سعيد

   . خل إليهاوهي بلدٌة آبيرٌة ذات أشجار وبساتين وفواآه وعيون تد  : قال في تقويم البلدان

   . وداخلها قلعٌة حصينة وبها داٌر للسلطنة

   . وقيساريـة هـذه آـان بهـا تخـت السلطنة لبني سلجوق بهذه البالد

ولما ملك التتر هذه البالد بقوا بقاياهم في الملك إلى أن دخلها السلطان الملك الظاهر بيبرس صاحب الديار المصرية وجلس 
عاد إلى الديار المصررية فزال ملك السلجوقية منها من حينئذ على ما سيأتي ذآره في الكالم  على تخت آل سلجوق بها ثم

   . على ملوك هذه البالد

   . ومنهـا قونيـة

   . بضـم القـاف وسكـون الـواو وآسر النون وبعدها ياء مثناة من تحت مفتوحة وهاء في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . قليم الخامس من األقاليم السبعةوموقعها في اإل

   . حيث الطول ست وخمسون درجة والعرض تسٌع وثالثون درجة  : قال في األطوال

   . وهي مدينٌة مشهورٌة وبها دار للسلطنـة والجبـال مطيفـٌة بهـا مـن آـل جانـب وتبعد عنها من جهة الشمال  : قال ابن سعيد

يدخل اليها من غربيها وبعا بساتين من جهة الجبل على نحو ستة فراسخ ونهرها يسقي  وينزل من الجبل الجنوبي منها نهر
بساتينها ثم يصير بحيرة ومروجًا وبها الفواآه الكثيرة وفيها يوجد المشمش المعروف بقمر الدين وهي ثاني قاعدة مملكة 

   . يهاالسلجوقية ببالد الروم آان الملك ينتقل منها إلى قيسارية ومن قيسارية إل

   . وبقلعتها تربة أفالطون الحكيم  : قال ابن سعيد

عمن   : ومنهـا أق شهـر بفتح الهمزة ثم قاف ساآنة وشين معجمة مفتوحة وهاء ساآنة وراء مهملة في آما في تقويم البلدان
   . يوثق به من أهل المعرفة وربما أبدلوا الهاء ألفًا فقالوا أقشار

   . خ شهـر بإبدال القاف خاء معجمة وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعةأ  : وفـي آتـاب األطـول

   . حيث الطول خمس وخمسون درجة العرض إحدى وأربعون درجة  : قال في األطوال

   . وهي من أنزه البلدان وبها بساتين آثيرٌة وفواآه مفضلة  : قال ابن سعيد

   . ن رآها أنها على ثالثة أيام من قونية شماأل بغربوأخبرني م  : قال في تقويم البلدان

   . ومنها عمورية

بفتح العين المهملة وميم مشددة مضمومة وواو ساآنة وراٍء مهملة مكسورٍة ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة   : قال في تقويم البلدان
   . وهاء في اآلخر
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وهي بلدٌة آبيرٌة ولها قلعٌة داخلها حصينة وأآثر ساآنيها الترآمان وبهـا بساتيـن قليلـٌة ولها نهٌر وأعيٌن جاريٌة وهي التي   : قال
فتحها المعتصم ابن الرشيد أحد خلفاء بني العباس ومكان المنجمـون قـد زعمـوا أنها ال تفتح إال في زمان التين والعنب فلما 

   . بسيط  : و تمام قصيدته التي أولهافتحها أنشده أب

   . ومنها أنكورية  ! السيف أصدق إنباًء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

بفتح الهمزة وسكون النون وضم الكاف وسكون الواو ويقال لها أنقرة أيضًا بفتح الهمزة وسكون النون ثم   : قال في تقويم البلدان
   . آلخرقاف وراء مهملة وهاء في ا

   . وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . حيث الطول أربع وخمسون درجة والعرض إحدى وأربعون درجة  : قال في األطوال

وهي بلدة لها قلعة على تل عال وهي بين الجبال وليس بها بساتين وال ماء وشرب أهلها من األبار وهي عن   : قال ابن سعيد
   . قسطمونية في جهة الغرب على خمسة أيام

   . ومنهـا فلـك بار

   . الفلك معروف وبار بباء موحدة وألف وراء مهملة في آخرها  : قال في تقويم البلدان

وهـي مدينـٌة أنشأهـا ملـٌك مـن ملـوك بنـي الحميـد اسمـه فلك الدين وهي في مستٍو من األرض في وسط الجبال على   : لقـا
قريب من منتصف الطريق بين قونية والعاليا في الغرب من قونية على مسيرة خمسة أيام وهي في الشرق عن أنطاليا على 

   . مسيرة خمسة أيام

   . ملوك الترآمان بتلك الناحية  : لـك الجبـال الـآن مدينـٌة أآبـر منهـا وقـد صارت قاعدة لبني الحميدوليـس فـي ت  : قـال

   . ومنها الرندة

   . بالم وألف وراء مهملة مفتوحة ونون ساآنة ثم دال مهملة وهاء في اآلخر  : قال في تقويم البلدان

لشرق والشمال حيث الطول سبٌع وخمسون درجة والعرض أربعون درجة وهي قريبٌة من قونية على مسافة يوم من ا  : قال
   . وثالثون دقيقة

وقد تقدم في الكالم على مملكة الشام من مضافات الديار المصرية أن مدينة ملطية دخلت في مملكة مصر ومضافاتها فصارت 
   . في معاملة حلب

يطيـف بهـذه البلـاد مـن  -المعروف ببحر القرم  -بحر نيطش  واعلم أنه قد تقدم أن خليج القسطنطينية وما اتصل به من
غربيهـا وشماليهـا وعلـى ساحـل هـذا البحر عدة فرض منتظمة في سلك هـذه البلـاد قـد ذآرهـا فـي تقويـم البلدان في الكالم 

البحار على ما تقدمت األشارة إليه  على مملكة أرمينية وما معها وأشار إليها في الكلـام على هذا البحر عند ذآره له في جملة
   . في الكالم على البحار في أول هذه المقالة غالبها في مملكة ابن عثمان صاحب برسا

   . أولها الجـرون

وهـي قلعـة خـراب عنـد فـم الخليـج القسطنطينـي مـن الجهـة الشماليـة مقابـل القسطنطينية حيث الطول خمسون درجة 
   . ون درجة وعشر دقائقوالعرض خمٌس وأربع
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   . ويليهـا مـن جهـة الشمـال بميلـة إلـى الشـرق مدينـة اسمها آربي بكاف وراء مهملة ثم باء موحدة وياء مثناة تحت في اآلخر

   . ويليها في الشرق مدينة اسمها بنتر بباء موحدة ونون وتاء مثناة فوق وراء مهملة

   . ها سامصرى بسين مهملة وألف ثم ميم وصاد وراء مهملتين وألف في اآلخرويليهـا فـي الشـرق والشمال بلدة اسم

   . ويليهـا فـي الشـرق أيضـًا مدينـى آتـرو بكـاف وتـاء مثنـاة من فوق ثم راء وواو في اآلخر وهي آخر أعمال القسطنطينية

حتية وضم النون وسكون الواو وآسر الالم ويا مثناة ويليهـا فـي الشـرق مدينـة اسمهـا آينولـي بكسـر الكـاف وسكون المثناة الت
   . من تحت في اآلخر

   . ويليها في جنوب الغرب فرضة سنوب المقدم ذآرها في الكالم على ما زاده في التثقيف

   . ويليها من جهة الشرق مدينٌة سامسون المقدم ذآرها في الكالم على الضرب الثاني من هذه البالد

   . الشرق أيضًا مدينة أطرابزون بألف وطاء وراء مهمليتن وباء موحدة بعدها زاي معجمة ثم واو ونون ويليهـا فـي جهة

وهي آخر مدن هذه البالد على الساحل ومنها ينتهي إلى ساحل بالد الكرج على ما تقدم الكالم عليه في الكالم على بحر 
   . نيطش

أن بهـا مـن المواشـي الخيـل والبقر   : بصار عن الشيخ حيدر العريان الروميفي ذآر الموجود بهذه البالد قد ذآر في مسالك األ
   . والغنم ما ال يقع عليه عدد وال يدخل تحـت األحصـاء ونتـاج بالدهـم مـن الخيـل هـي البراذين الرومية الفائقة

بيات من بالد الشأم وغيرها وأآثر مواشيهم وقد تقدم الكالم على القسطمونيات منها في الكالم عن قسطمونية وتجلب إليها العر
   . نتاجًا الغنم

   . وهي مما يبسط فرش األرض منها  : قال في مسالك األبصار

   . ومنها المعز المرعزى ذوات األوبار المضاهية ألنعم الحرير  : قال

ل عنها ويجلب إليها منها وهي أطيب أغنام وغالب قنية أهل الشام وديار بكر والعراق وبالد العجم وذبائحهم مما يفض  : ثم قال
   . البالد لحمًا وأشهاها شحمًا ويترتب على ذلك في آثرة الوجود األلبان وما يتحصل عنها من السمن والجبن وغير ذلك

وجد بمصر وبها من الحبوب القمح والشعير والباقال ونحوها ويـزرع بهـا الكتـان والقطـن الكثيـر وبهـا مـن الفواآـه آـل ما ي
والشأم من التفاح والسفرجل والكمثرى والقراصيا واألجاص أما المحمضات فال توجد إال ببالد السواحل من بالدهم على ما 
تقـدم ذآـره والمـوز ال يوجـد ببالدهـم وبها من العسل ما يضاهي الثلج بياضًا والسكر لذاذاًة وطعمًا وال حدة فيه وال إفراط 

   . نه إلى غير ذلك من األشياء التي يطول ذآرهاحالوٍة توقف األآل ع

   . وقد تقدم أن بها معدن فضة بمدينة برسا ومعدن فضة بأماسية

معدن بمدينة رآوة ومعدن بمدينة   : وقال في مسالك األبصار عن الشيخ حيد العريان أن بها ثالثة معادن فضة مستمرة العمل
   . آش ومعدن بأراضي مدينة تاخرت

الجملة الثالثة في معامالتها وأسعارها أما معامالتها فقد ذآر في مسالك األبصار عن الشيخ حيدر العريان أن لملوك الترآمان 
   . هؤالء نقودًا ولكن ال يروج نقد واحد منهم في بالد آخر
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تقريـب زنـة اثني عشر رطًال ودرهمهم في الغالب تقدير نصف وربع درهم من نقد مصر وأرطالهم مختلفٌة وأآثرها بال  : قال
   . بالمصري وأقلها ثمانية أرطال وآيلهم الذي تباع به الغالت يسمى الوط تقدير إردب ونصف بالمصري

وأما أسعارها فقد ذآر أنها رخية رخيصة األسعار للغاية لقلة المكوس وآثرة المراعي واتساع أسبـاب التجـارة وأآتنـاف البحر 
   . يحمل إليها على ظهره آل شيء مما ال يوجد فيهالها في آل جانب بحيث 

   . وقيمـة الغلـات بهـا دون قيمتها بمصر والشام أو مثلها في الغالب  : قـال

واألغنام في غاية الرخص حتـى إن الـرأس الغنم الجيد ال يجاوز اثني عشر درهمًا من دراهمهم يكون بنحو تسعة دراهم مـن 
ك ويترتب على ذلك رخص اللحم أما اللبن وما يعمل منه فإنه ال يكاد يوجد من يشتريه ال ستغناء دراهم مصر إلى ما دون ذل

   . آل أحد بما عنده من لبن مواشيه ال سيما في زمن الربيع

والعسل ال يتجاوز الرطل منه ثالثة دراهم برطلهم ودرهمهم وهو ذلك الرطل الكبيـر والدرهم الصغير والفواآه في   : قال
وبالجملة فبالد الروم إذا غلت   : انهـا فـي حكـم اللبـن ومـا فـي معنـاه فـي زمـن الربيـع فـي عـدم وجـود مـن يشتريه ثم قالأو

   . وأقحطت آانت آسعر الشام إذا أقبل وأرخص

أن هـذه البلـاد آانـت بيد اليونان وهم بنو يونان بن علجان بن   : الجملة الرابعة في ذآر من ملك هذه البالد قـد ذآـر ابـن سعيـد
يافث بن نوح عليه السالم من جملة ما بيدهم قبل أن يغلب عليهم الروم ثم غلب عليها الروم بعد ذلك فيما غلبوهـم عليـه 

مملكـة صاحـب القسطنطينيـة على ما سيأتي ذآره في الكالم على مملكة القسطنطينية فيما بعد إن شاء واستمـرت بأيديهـم فـي 
   . اهللا تعالى

وآان آل من ملك هذه البالد التي شرقي الخليج القسطنطيني يسمى الدمستق بضم الدال المهملـة وفتـح الميـم وسكـون السيـن 
   . فـي اآلخـر المهملـة والتـاء المثنـاة فـوق وقـاف

   . ولـه ذآر في حروب األسالم

وآان ثغور المسلمين حينئذ من جهة الشام ملطية ومن جهة أذربيجان أرمينية إلـىأن دخـل بعـض قرابـة   : قال في العبر
   . طغرلبـك أحـد ملـوك السلجوقيـة فـي عسكـر إلـى بلـاد الـروم هـذه فلم يظفروا منها بشيء

ذلـك ممانـي أحـد أمرائهـم بعـد الثالثيـن وأربعمائـة ففتـح وغنـم وانتهـى فـي بالدهـم حتـى صار من  ثم دخلهـا بعـد
   . القسطنطينية على خمس عشررة مرحلة وبلغ سبيه مائة ألف رأس والغنائم عشرة األف عجلة والظهر ماأل يحصى

ثم وقعت الفتنة بين قطلمش وبين ألب أرسالن السلجوقي ثـم فتـح قطلمـش بن إسرائيل بن سلجوق قونية واقصرا وأعمالهما 
بعد طغرلبك وقتل قطلمش في حربه في سنة ست وخمسين وملـك البلـاد مـن بعـده ابنـه سليمان ثم آان بين سليمان ومسلم بن 

   . قريش صاحب الشأم حروٌب انهزم سليمان في بعضها وطعن نفسه بخنجر فمات في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة

   . وملك بعده ابنه قليج أرسالن تلك البالد ثم قتل قليج أرالسالن في بعض الوقائع

وولي مكانه بقوينة وأقصرا وسائر بالد الروم ابنه مسعود واستقام له ملها ثم توفي مسعود بن قليج أرسالن سنة إحدى 
   . وخمسين وخمسمائة

   . وملك بعده ابنه قليج أرسالن

فأعطى قونية وأعمالها البنه غياث الدين آيخسرو وأقصرا وسيواس   : الن المذآور هذه البالد بين أوالدهثـم قسـم قليج أرس
البنه قطب الدين ودوفاط البنه رآن الدين سليمان وأنكورية البنه محيـي الديـن وملطيـة البنه عز الدين قيصر شاه واألبلستين 

   . مود وأعطى أماسية البن أخيهالبنه غيث الدين وقيسارية البنه نور الدين مح
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ثم ندم على هذه القسمة وأراد انتزاع األعمال من أوالده فخرجوا عن طاعته إال ابنه غياث الدين آيخسرو صاحب قونية فإنه 
   . بقي معه

   . وحاصـر ابنـه محمـودًا فـي قيساريـة فتوفـي وهـو محاصـر لها في منتصف شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة

   . ثم ملكها من يده أخوه نور الدين محمود

   . ثم ملك قطب الدين أقصرا وسيواس قيسارية من يد أخيه محمود غدرًا ثم مات قطب الدين في أثر ذلك

فملك أخوه رآن الدين سليمان صاحب دوفاط ما آان بيد أخيه قطب الدين من سيواس وأقصرا وقيسارية ثم ملك قونية بعد ذلك 
   . غياث الدين ثم ملك أماسية ثم سار إلـى ملطيـة فملكهـا مـن يـد عز الدين قيصر شاه سنة سبع وتسعين وخمسمائة من يد أخيه

   . ثم ملك أنكورية بعـد ذلـك فـي سنـة إحـدى وستمائـة واجتمـع لرآن الدين سليمان سائر أعمال إخوته وتوفي عقب ذلك

ثم قبض عليه أهل قوينة وملكوا عنه غياث الدين آيخسـرو مكانـه فقـوي ملكـه  وتولى بعده ابنه قليج أرسالن فأقام يسيرًا
   . وعظـم شأنـه وبقـي حتى قتل في حرب صاحب القسطنطينية سنة سبع وستمائة

   . ومل بعده ابنه آيكاوس وتلقب الغالب باهللا وبقـي حتـى مـات سنـة سـت عشـرة وستمائـة وخلف بنين صغارًا

   . وه عالء تالدين آيقباد محمد شاه وبقي حتى توفي سنة أربع وثالثين وستمائةوملك بعده أخ

   . وملك بعده ابنه عالء الدين آيقباد بعهد أبيه

وفي أيامه أرسل القان منكوقان بن جنكزخان صاحب التخت بقراقوم عسكرًا فاستولوا على قيسارية ومسيرة شهٍر معها 
   . ورجعوا إلى بالدهم

ثم عادوا في سنة خمس وخمسين وستمائة واستولوا على ما آانوا استولوا عليه أوًال وزادوا عليه فسار عالء الدين آيقباد إلى 
القان بهدايا استصحبها معه مصانعًا له فمات في طريقه فوصل رفقته بما معهم من الهدايا إلى القان فأخبروه الخبر ورغبوا 

وس أخـي آيقبـاد المذآـور فكتـب القـان إليـه بالوالية ثم أشرك بعد ذلك بينه وبين أخيه رآن إليه في والية عز الدين آيكـا
   . الدين قليج أرسالن على أن يكون من سيواس إلى تخوم القسطنطينية غربًا لعز الدين آيكاوس

تـاوة تحمل إلى القان بقراقوم وجهز ومن سيواس إلى أرزن الروم شرقًا متصًال ببالد التتر لرآن الدين قليـج أرسلـان علـى إ
القان من أمرائه أميرًا اسمه بيدو على أن يكون شحنًة له ببالد الروم ال ينفذون في شيء إال عن رأيه ورجعوا إلى بالدهم وقد 

   . حملوا معهم جثة آيقباد إلى قوينة فدفنوه بها

جنكزخـان بعـد استيالئـه علـى بغـداد إلـى الشأم في سنة ثمان  ولـم يـزل األمـر علـى ذلـك حتـى سـار هوالآـو بـن طولـى بـن
وخمسين وستمائة بعث إلى عز الدين آيكاوس ورآن الدين قليج أرسالن المذآورين بالطلب قحضرا إليه وحضرا معه فتح 

ينه وبينهما ثم هلك بيدو حلب ومعهما معين الدين سليمـان البروانـاه صاحب دقليم فاختار هوالآو أن يكون البرواناه سفيرًا ب
   . الشحنة ببالد الروم

وولـي بعـده ابنـه صمغـان ثم غلب رآن الدين قليج أرسالن على أخيه عز الدين آيكاوس وبقي في الملك وحده وفر آيكاوس 
   . اتإلى ميخائيل اللشكري صاحب قسطنطينية فأقام عنده حتى بلغه عنه ما غير خاطره عليه فقبض عليه واعتقله حتى م

واستبد رآن الدين قليج أرسالن بسائر بالد الروم فغلب على أمره معين الدين بن سليمان البرواناه المقدم ذآره ولم يزل حتى 
   . قتله
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وأقام ابنه غياث الدين آيسخرو بن قليج أرسالن مكانه واستولى عليه وحجره وصار البرواناه هو المستولي على بالد الروم 
   . والقائم بملكها

ثـم دخـل الظاهـر بيبـرس صاحـب الديـار المصريـة إلى بالد الروم في سنة خمس وسبعين وستمائة ولقيه صمغان بن بيدو 
الشحنة من جهة التتار على بالد الروم في جيش التتر فهزمهم وقتل وأسر وسار إلى قيسارية فملكها وجلس على تخت آل 

   . سلجوق بها ثم رجع إلى بالده

لك أبغا بن هوالآو صاحب إيران فسار في جموعه إلى قيسارية ورأى مصارع قومه واستقل غياث الدين آيسخرو بن وبلغ ذ
   . رآن الدين قليج أرسالن بالملك بعده

ثـم لمـا ولـي أرغـون بـن أبغـا مملكـة إيـران بعـد أبيـه قبـض على غياث الدين آيسخرو وقتله في سنة إحدى وثمانين 
   . وستمائة

   . وأقام مكانه مسعودًا ابن عمه آيكاوس وعزل صمغان بن بيدو الشحنة

وولى مكانه أميرًا اسمه أوالآو وبقي مسعود بن آيخسرو في الملك وليس له منه سوى األسم والمتحدث هو الشحنة الذي من 
   . جهة التتر إلى أن مات في سنة ثمان عشـرة وسبعمائـة واستقـل الشحنـة بالمملكـة

   . بقي أمراء التتر يتغالبون على الشحنكية واحدًا بعد واحد إلى أن آان منهم األمير سالمش وبقي بها مدًةو

ثم انحرف عن طاعة بيت هوالآو صاحب إيران وآتب إلى الملك المنصور الجين صاحب الديار المصرية يطلب تقليدًا بأن 
ومن عداهم في طاعته فكتب له تقليد بذلك بإنشاء الشيخ شهاب الدين  يكون حاآمًا بجميع بالد الـروم وأن يكون أوالد قرمان

   . محمـود الحلبـي علـى مـا سيأتـي ذآـره فـي الكلـام علـى التقاليـد فيمـا بعـد إن شـاء اللـه تعالـى فـي المقالة الخامسة

صورية الجيـن ثم عاد إلى بالد الروم ثم خاف على نفسه من غازان صاحب إيران ففر إلى الديار المصرية في الدولة المن
   . إلحضار من تأخر من أهله فقبضت عليه عساآر غازان وحملته إليـه فقتلـه

ولـم يـزل أمرهـم علـى التنقـل من أميٍر إلى أمير منم أمراء التتر إلى أن آان منهم األمير برغلي وهو الذي قتل هيتوم ملك 
   . األرمن صاحب سيس

   . سنة عشرين وسبعمائة األمير إبشغاثم آان بعده في 

ثـم ولـي أبـو سعيـد صاحـب إيران بعد ذلك على بالد الروم هذه دمرداش ابن جوبان سنة ثالٍث وعشرين وسبعمائة فقوي بها 
   . ملكه

ر المصرية ثم قتل أبـو سعيـد جوبـان والدمـرداش المذآـور فهـرب دمرداش إلى الملك الناصر محمد بن قالوون صاحب الديا
وآان سنقر األشقر أحد أمراء الملك الناصر قد هرب إلى السلطان أبي سعيد فوقع الصلح بين السلطانين على أن آًال منهما 

   . يقتل الذي عنده ففعال ذلك

سيواس  وآان قد بقي ببالد الروم أميٌر من أمراء دمرداش اسمه أرتنا فبعث إلى أبي سعيد بطاعته فواله البالد فملكها فنزل
واتخذها آرسيًا لملكه ثم خرج عن طاعة أبي سعيد وآتب إلى الناصر محمد بن قالوون صاحب الديار المصرية وسأله آتابة 

تقليٍد بالبالد فكتـب إليـه بذلك وجهزت إليه الخلع فأقام دعوة الخطبة الناصرية على منابر البالد الرومية وضرب السكة باسمـه 
مضروبـة إلى الديار المصرية وصارت بالد الروم هذه من مضافات الديار المصرية ولم يزل أرتنا وجهـز بعـض الدراهـم ال

   . على ذلك إلى أن توفي سنة ثالث وخمسين وسبعمائة
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واستولى على الروم أوالده من بعده إلى أن آان بها محمد بن أرتنا في سنة ست وستين وسبعمائة وبقي حتى توفي في حدود 
   . لسبعمائة وخلف ابنًا صغيرًاالثمانين وا

   . فاستولى عليه األمير قليج أرسالن أحد أمراء دولتهم وآفله

   . ثـم غـدر بـه القاضـي إبراهيـم صاحـب سيـواس وقتلـه فـي سنـة اثنتيـن وتسعين وسبعمائة واستولى على مملكة سيواس

وآـان مـن طوائـف الترآمـان ببلـاد الروم جموٌع آثيرة آانوا يستعينون بهم في حروبهم على أعدائهم وآان   : قـال فـي العبـر
آبيرهم في المائة الرابعة أميرًا من أمرائهم اسمه جق فلما ملك سلمان بن قطلمش المقدم ذآره قونية وأقصرا بعد أبيه على ما 

مسلم بن قريش صاحب الموصل على سليمان بن قطلمش فلما التقى الجمعان مال جق بمن معه  تقدم ذآره خرج جق هذا مع
من الترآمـان إلـى سليمان بن قطلمش فنهزم مسلم بن قريش وقتل وأقام أولئك الترآمان أيام سليمان بـن قطلمش بجبال تلك 

   . البالد وسواحلها

سالن بعد غلبه أخيه آيكاوس واآن أمراء الترآمان يومئذ محمد بك وأخوه فلما ملك التتر هذه البالد وصار الملك لقليج أر
إلياس بك وصهره علي بك وقريبه سونج فخرجوا عن طاعة قليج أرسالن وبعثوا بطاعتهم إلى هوالآو صاحب إيران وتقريـر 

ثم أرسل هوالآو يطلب محمد بك  إتـاوٍة عليهم على أن يبعث إليهم بلواء الملك على عادة الملوك وأنم يبعث شحنًة من التتر
   . فامتنع عليه وخالفه صهره علي بك فقدم على هوالآو فقدمه على قومه مكان محمد بك

   . ثم جاء محمد بك إلى قليج أرسالن صاحب بالد الروم مستأمنًا فأمنه ثم قتله واستقر علي بك في امره الترآمان

ورة واستقر بنو أرتنا بسيواس وأعمالها غلب هؤالء على ما وراء الدروب ولما تناقص أمر التتر وضعف ببالد الروم المذآ
   . وما آان فتحه التتر من نواحي الشمال إلى خليج القسطنطينية

الطائفة األولى أوالد قرمان وهـم أصحـاب أرمناك وقسطمونية وما واألها من شرق هذه   : واشتهر من ملوآهم ست طوائف
   . البالد آما تقدم

   . وهم أهل بيٍت توارثـوا هـذه البلـاد وال يخاطـب قائـم منهـم إال باألمـارة  : قال في مسالك األبصار

لقرب ديارهم وتواصل أخبارهم ولنكايتهم فـي متملـك سيس وأهل   : وهم أجل من لدى ملوآنا من الترآمان  : قـال فـي التعريف
   . ل اجتياح عساآرنا لهم مـن هـذا الجانـببالد األرمن واجتياحهم لهم من ذلك الجانب مث

وأآبرهـم قـدرًا وأفتكهم نابًا وظفرًا األمير بهاء الدين موسى وحضر إلى باب السلطان وتلقي باألجالل وأحل في ممتد   : قتـال
أسبل في ثرى الظالل وأورد مـوارد الزلـال وأري ميامـن أسعـد مـن طلعة الهالل وحج مع الرآب المصري وقضى المناسك و

تلك الربا بقية دمعة المتماسك وشكر أمراء الرآب دينه المتين وذآروا ما فيه من حسن اليقين وعاد إلى األبواب السلطانيـة 
وأجلـس فـي المرتيـن مـع أمـراء المشورة فأشرك بالرأي وسأل السلطان في منشور يكتب له بما يفتح بسيفه من بالد األرمن 

   . ور ويجتني من شجر المران جنى عسله المشور فكتبه لهليقاتل بعلمه المنش

وهم على ما هم عليه يدارون ملوك التتار وهو ومن سلف من أهل بيته مع ملوك مصر ال تغب المكاتبات بينهم وال   : ثم قال
   . ينقطع بذل خدمته لهم وإقبالهم عليه واعتدادهم بمواألته

ات أيـد ويـد وجيـوٍش آثيـرة العـدد وهـم أصحـاب الحروب التي ضعضعت الجبال وهم عصبـة ذ  : قال في مسالك األبصار
   . ولهم مع األرمن وبلـاد التكفـور وقائـع ال يجحدهـا إال الكفـور يتخطفهم عقبانهم القشاعم وتلتهمهم أسودهم الضراغم

   . بعين ألفًاوهم أهل بيت ألقى اهللا عليهم محبـًة منـه وإذا شـاء أميرهـم جمع أر  : قال
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ثم ذآر بعد ذلك بكالم طويل أنهم هم الذين آانوا ألفـوا بيـن سالمـش وبيـن المنصـور الجيـن وأنهـم هـم الذيـن ال يرتـاب فـي 
   . رأيهـم وال يطعـن فـي دينهم بل مهمـا ورد مـن جهتهم تلقي بالقبول وحمل على أحسن المحامل

ف ما هم عليه أنهم رجال صدق وقوم صبر ال تستخف لهم حفيظة وال ترد بحنقها لهم وحكي عمن تردد إليهم وعر  : ثم قال
صدوٌر مغيظة ولهذا أمراء الروم ال يطأون لهم موطئًا يغيظ وال يواطئون لهم عدة شهور في مشتي وال مقيظ وما أحٌد من 

ـم عظـام الذنـوب الكبـار ووقايـة اللـه تكفيهـم يحسدهم على ما آتاهم اهللا من فضله إال من يستجيش عليهم بالتتـار ويعـدد عليه
أنا أطلب الباغي شرقًا وغربًا والباغي في ثوبي   : وحياطتـه عـن عيـون القـوم تخيفهم ولذلك آان السلطان محمود غازان يقول

   . يريد أوالد قرمان وترآمان الروم ومع هذ لم يسلط عليهم

لوال األآراد وأوالد قرمان وترآمان الروم دست بخيلي   : ي النجيب أنه قال يومًاوحكي عن الصدر شمس الدين عبد اللطيف أخ
   . مغرب الشمس

   . الطائفة الثانية بنو الحميد وهم أصحاب أنطاليا وفلك بار على ما تقدم ذآره وهم من عظماء ملوك الترآمان

   . آرهالطائفة الثالثة بنو أيدين وهم أصحاب برآي وما معها على ما تقدم ذ

وهذا ابن أيدين ما أعرف أن له بمن حوله من   : وقد ذآر محمد بن إيدين صاحب برآي المذآورة  : قال في مسالك األبصار
   . ملوك الممالك إلمامًا وال أن له أخبارًا تـرد طروقـًا وال إلمامـًا بـل هـو فـي عزلـة مـن آـل جانـب ال مخالـط وال مجانب

   . أن مهـم أولـاد دنـدار  : و منتشا وهم أصحاب فوآة وما معها وقـد ذآـر فـي مسالـك األبصـارالطائفة الرابعة بن

   . ولهؤالء بني دندار إلى ملوك مصر انتمـاء ولهـم مـن تحـف سالطينهـا نعمـاء  : ثـم قـال

ألنه آان قد ترك بالده ألجله وفر هاربًا  آان بمصر منهم من له إمره فيها ثم عاد إلى بالده بعد مهلك تمرتاش بن جوبان  : قال
   . من يده لعدواٍة آان قد اضطرمـت بينهمـا شرورهـا واضطربـت أمورهـا فلمـا خلـت مـن مجـاورة تمرتـاش تلك البالد عاد

   . إنه قتل ولم يصل إلى بالده  : ويقال

   . قدم ذآرهالطائفة الخامسة بنو أورخان بن عثمان جق وهـو صاحـب برسـا على ما ت

وآان قد اتخذ برسا دارًا لملكه ولكنه لـم يفـارق الخيـام إلـى القصـور وإنمـا آـان ينـزل بخيامـه فـي بسيطهـا   : قال في العبر
وضواحيهـا ولـم يـزل علـى ذلـك حتـى وملك بعده ابنه مراد بك وتوغل في بالد النصرانية فيما وراء الخليج القسطنطيني في 

لغربي وفتح بالدهم إلى أن قرب من خليج البنادقة وجبال جنوة وصير أآثرهم أمراء ورعايا لـه وعاث في بالد الكفار الجانب ا
   . بما لم يعهد قبله من مثله وأحاط بالقسطنطينية من آل جانب حتى أعطـاه صاحبها الجزية

   . ولم يزل على ذلك حتى قتل في حرب الصقالبة سنة إحدى وتسعين وسبعمائة

وملـك بعـده ابنـه أبـو يزيـد فجـرى على سنن أبيه وغلب على قطعٍة من بالد الروم هذه فيما بين سيـواس وأنطليـا والعاليـا 
بساحـل البحـر إلـى قريـب مدينـة بي قرمان ثم تزوج في بني قرمان بنت أحدهـم وغلـب علـى مـا بيـده مـن تلك النواحي 

ان في طاعته ولم يبـق خارجـًا عـن ملكـه إال سيـواس التـي آانت بيد قاضيها إبراهيم المتغلب ودخل بنو قرمان وسائر الترآم
   . عليها وملطية الداخلة فـي مملكـة الديـار المصريـة ومضافاتها على ما تقدم

   . تى ماتولم يزل على ذلك حتى قصده تمرلنك بعد تخريب الشام في سنة ثالث وثمانمائة وقبض عليه فبقي في يده ح

   . وملك بعده ابنه سليمان جلبي وبقي حتى مات
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   . فملك بعده أخوه محمد بن أبي يزيد بن مراد بك بن عثمان جق وهو القائم بمملكتها إلى اآلن

ض إال ولـو قـد اجتمعـت هـذا البلـاد لسلطـاٍن واحـد وآفـت بهـا أآـف المفاسد لما وسع ملوك األر  : قال فـي مسالـك األبصـار
اهللا أآبر إن ذلك لملك عظم وسلك نظيم وسلطنة آبرى ودنيا   : انتجاع سحابة وارتجاع آل زماٍن ذاهٍب في غير جنابة ثم قال

   .  "أخرى  "  ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء  

الجملة الخامسة في زي أهل هذه المملكة وترتيب الملك بها أما زي أهلها فإنه لبس السلطان واألمراء والجند أقبية تترية ضيقة 
األآمام مزندة على األآف واألمراء منهم يلبسون فوق ذلك أقبية قصار األآمام من رقيق الخام مضربة تضريبًا واسعـًا وعلى 

ة المقدار بين الكبر والصغـر مكـورة تكويـرًا خاصـًا حسن الصنعة متداخل بعض اللفات في رؤوسهم عمائم من النس متوسط
بعض ويلبسون خفافًا من أدم وقد شاهدت أميرًا من أمرائهم ورد رسوًال عن أبي يزيد بن مراد بك بن عثمان إلى الظاهر 

   . ن الطراطير البيض والحمر المتخذة من اللبدبرقوق صاحب الديار المصرية وهو على هذه الهيئة وآثير من الجند يلبسو

وأمـا ترتيـب مملكتهـم فلـم تتحـرر لـي آيفية ذلك إال أنه قد تقدم نقًال عن صاحب العبر أنهم آانوا يسكنون الخيم ثم نزلوا المدن 
   . بعد ذلك فال يبعد أن يكون ترتيب ملكهم على نحٍو من ترتيب التتر واهللا أعلم

الضرب األول جزائر بحر   : من الجهة الشمالية عن الديار المصرية ما بيد ملوك النصارى وهو ثالثة أضرب القسم الثاني
الروم وهـو البحـر الشامي الممتد من البحر المحيط الغربي المسمى بحر أوقيانوس إلى ساحل الشام وما على سمته من بالد 

رية ثم على ساحل برقة ثم على ساحل أفريقية ثم على ساحل الغرب األرمن الممتد ساحله الجنوبي على ساحل الديار المص
   . األوسط ثم على ساحل الغرب األقصى إلـى البحر المحيط

وساحله الشمالي على بالد الروم التي شرقي الخليج القسطنطيني ثم على سواحـل بلـاد الـروم والفرنجـة مـن غربـي الخليج 
   . بحر المحيط على ما تقدم ذآره في الكالم على البحار في أول هذه المقالةالمذآور إلى ساحل األندلس إلى ال

   . جزيـرة قبـرس -إحداهـا 

   . بضم القاف وسكون الباء الموحدة وضم الراء المهملة وفي آخرها سين مهملة  : قـال في اللباب

حيـث الطـول سبـع وخمسـون درجـة والعـرض خمـٌس   : وموقعها فـي اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـة قـال فـي األطـوال
   . وثالثـون درجـة

   . وهـي جزيـرة فـي مشارق هذا البحر

مهملة من بالد األرمن نحو نصف على القرب آمن ساحل الشام بينها وبين الكرك بضم الكاف وسكون الراء ال  : قال ابـن سعيـد
   . مجرى

   . وطولها من الغرب إلى الشرق مائتا ميل ولها ذنب دقيـق فـي شرقيهـا  : قال

ودورها مائتان وخمسون ميًال ولصاحبها مكاتبٌة تخصه عن األبواب السلطانية بالديار المصرية على ما سيأتي   : قال األدريسي
   . وفي المقالة الرابعة إن شاء اهللا تعالىذآره في الكالم على المكاتبات 

   . جزيرة رودس - الثانية 

   . بضم الراء المهملة ثم واو ساآنـة ودال مهملـة ويقـال معجمـه مكسـورة ثـم سيـن مهملـة  : قال في تقويم البلدان

ن درجة وأربعون دقيقة والعرض سٌت حيث الطول إحدى وخمسو  : وموقعهـا فـي اإلقليـم من األقاليم السبعة قال في األطوال
   . وثالثون درجة
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   . وهي على حيال اإلسكندرية بين جزيرة المصطكى وجزيـرة أقريطـش  : قال في تقويم البلدان

   . وامتدادهـا مـن الشمال إلى الجنوب بانحراف نحو خمسين ميًال وعرضها نصف ذلك  : قـال

   . ش مجرًى واحٌد وهي من الغرب عن جزيرة قبرس بانحراف إلى الشمـالوبين هذه الجزيرة وبين ذنب جزيرة أقريط

وبعضهـا للفرنـج وبعضهـا لصاحـب اصطنبـول وهـي القسطنطينيـة ومـن رودس يجلب العسل الطيب العديم النظير   : قـال
   . ولصاحبها مكاتبـة تخصـه عـن األبـواب السلطانيـة بالديـار المصرية

   . أقريطشجزيرة  -الثالثة 

بفتح األلف وسكـون القـاف وآسـر الـراء المهملـة وسكـون اليـاء المثنـاة من تحت وآسر الطاء وسين معجمة   : قال في اللباب
   . في اآلخر

وتسمى أيضًا أقريطش البترليش ومعناها   : سسميـت بذلـك لـأن أول عمرهـا آـان اسمـه قراطي قال  : قال في الروض المعطار
   . عربيـة مائـة مدينـةبال

ومدينتها حيث الطول سبٌع وأربعون   : وهـي علـى سمـت برقة وموقعها في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . درجة وثالثون دقيقة والعرض أربعون درجًة وثالثـون دقيقـة

   . لى الشرق ودورهـا ثلثمائـٍة وخمسون ميًالوهي جزيرٌة عظيمة مشهورة وامتدادها من الغرب إ  : قال ابن سعيد

   . هذه األميال إنما هي طولها شرقًا بغرب الدورها وذآر في آتاب األطوال أن دورها سبعة عشر يومًا  : وقيل

   .  : قال في تقويم البلدان

   . ومنها يجلب إلـى اإلسكندرية العسل والجبن وغير ذلك

   . زيرة عامـرة آثيـرة الخصب ذات آروم وأشجار وبها معدن ذهٍبوهي ج  : قال في الروض المعطار

وأآثر مواشيها المعز وليس بها إبٌل ولم يكن بها سبٌع وال ثعلب وال غيرهما ممن الدواب الدابة بالليل وآذلك ليس بها حية 
   . وإنها دخلـت إليها حية ماتت في عامها

وبينها وبين ساحل برقة يوٌم وليلة وبينها وبين قبرس أربعة مجاٍر وإليها ينسب  إن صناعة الموسيقى أول ما ظهرت بها  : ويقال
   . األنتيمون األقريطيشي المستعمل في األدويـة

وآـان عبـد اللـه بـن أبـي سـرح أميـر مصـر قـد افتتحهـا فـي زمان إمارته في خالفة عثمان رضي اهللا عنه وبقيت بأيدي 
   . النصارى في سنة خمس وأربعين وثلثمائةالمسلمين حتى تغلب عليها 

   . وهي بيد صاحب القسطنطينية  : قال في الروض المعطار

   . جزيرة المصطكي بفتح الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملة والكاف وألف في اآلخر -الرابعة 

   . وسميت بذلك ألنه ينبت بها شجر المصطكى

   . وهي جزيرة بالقرب من فم الخليج القسطنطينـي  : قال في تقويم البلدان
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   . هـي داخلـٌة فـي بحـر الـروم علـى مائـة وخمسيـن ميًال من فم الخليج القسطنطيني  : وقـال ابـن سعيـد

   . وطولهـا مـن الشمـال إلـى الجنـوب نحـو ستيـن ميـًال  : قـال

   . وهـي شرقـي جزيـرة التغريب وبينهما نحو ثالثين ميًال  : قـال

وبها ديورة وقرى ومنها تجلـب المصطكـى إلـى البلـاد وهـي صمغ شجر ينبت بها يشبه شجر الفستق   : قال في تقويم البلدان
طر منه شيء على األرض الصغار يشرط في فصـل الربيـع بمشاريـط فتسيل منها المصطكى ثم تجمد على الشجر وربما ق

   . واألول أجود

جزيرة التغريب بالتاء المثناة فوق المفتوحة وسكون الغين المعجمة وآسر الراء المهملة وياء مثناة تحت وبـاء  -الخامسة 
   . موحـدة فـي اآلخـر

   . األقاليـم السبعـة وهـي مـن الغربـة وموقعهـا فـي أواخـر اإلقليـم السـادس مـن  : قـال فـي تقويـم البلـدان

وطرفهـا الشرقي حيث الطول ثماٌن وأربعون درجة وخمسون دقيقة والعرض اثنتان وأربعون درجًة وخمٌس   : قـال ابـن سعيـد
   . وخمسون دقيقة

 وهي جزيرة آبيـرة فـي الغرب عن جزيرة المصطكى المقدم ذآرها وامتدادها من المغرب إلى المشرق بانحراف إلى الجنوب
   . مائـٌة وخمسـون ميـًال وفـي العـرض مـن عشريـن ميـًال إلـى نحـو ذلـك

   . وهي معروفة بخروج الشواني والقطائع منها  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . جزيرة لمريا -السادسة 

   . وألـف فـي اآلخـر بفتح الالم وسكون الميم وآسر الراء المهملة ثم يـاء مثنـاة تحتيـة  : قال في تقويم البلدان

   . وعـن بعـض المسافريـن أن بعـد المثنـاة هـاء  : قـال

   . وتعـرف بالكتـب بجزيـرة بلونـس وموقعهـا فـي اإلقليم السادس من األقاليم السبعة  : قال ابن سعيد

ٌث وأربعون درجة وثالث ووسطها حيث الطول خمٌس وأربعون درجة واثنتان وأربعون دقيقة والعرض ثال  : قال ابن سعيد
   . عشرة دقيقة

   . وهي أآبر جزائر الروم ودورها على التحقيق سبعمائة ميل وفيها أخوار وتعريجات ومدينتها في وسطها  : قال

   . جزيرة صقلية -السابعة 

   . بفتح الصاد المهملة والقاف والم وياء مثناة من تحت وهاء في اآلخر  : قال في اللباب

   . ا فـي اإلقليـم الرابـع مـن األقاليـم السبعـةوموقعه

   . وبيـن ذنبهـا الغربـي وبيـن تونـس مجـرى وستـون ميـًال ودورهـا خمسمائـة ميل

فالزاوية األولى شمالية وهنا المجاز الضيق إلى األرض الكبيرة يعني التي   : وهي على صورة على شكل مثلث حاد الزاوية
   . و ستة أميـالوراء األندلس وهو نح
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   . والزاويـة الثانيـة جنوبيـة وهـي تقابل بر طرابلس من أفريقية من بالد الغرب

والزاوية الثالثة غربيـة وهنـاك برآان النار في جزيرة صغيرة منقطعة شمالي الزاوية المذآورة وشمالي صقلية بالد قلفريـة 
   . األتـي ذآرهـا فـي الكلـام علـى الضـرب الثانـي

   . وصاحب صقلية في زماننا هذا فرنجي من الكيتالن اسمه الريد افريك  : قال في تقويم البلدان

   . وقاعدتهـا مدينـة بلـزم بفتح الباء الموحدة والالم وسكون الزاي المعجمة وميم في اآلخر

   . وثالثون دقيقة وهـي حيـث الطـول خمـٌس وثالثـون درجًة والعرض سٌت وثالثون درجًة  : قال ابن سعيـد

   . وبها عدة مدن غير هذه القاعدة

   . منهـا مدينـة مازر

   . بفتح الزاي المعجمة وبعدها راء مهملة وإليها ينسب األمام المازري المالكي شارح موطإ مالك وغيره  : قال في المشترك

   . ومنها قصر يانة بلفظ قصر المعروف ويانة بفتح الياء المثناة تحت وألف ونون مشددة وهي مدينة آبيرة على سن جبل

   . جزيـرة سردانيـة -الثامنـة 

ء بضـم السيـن وآسـر الـراء وفتح الدال المهمالت ثم ألف ونون مكسورة وياء مثناة تحت مفتوحة وها  : قـال فـي تقويـم البلـدان
   . في اآلخر

   . واسمها بالفرنجية صرداني يعني بإبدال السين صادًا مهملة وحذف الهاء في اآلخر  : قال

   . وهي غربي الجزر المتقدمة الذآر

   . وموقعها في اإلقليم الرابع بين مرسى الخرز من البـر الجنوبـي وبيـن مملكـة بيـزة مـن البـر الشمالـي

   . طولها إحدى وثالثون درجة وعرضها ثمـاٌن وعشـرون درجـةو  : قـال فـي األطوال

وامتدادها من الطول من الشمال إلى الجنوب مجرى ونصف وفي غربيها مغاص المرجان الفائق الذي ليس   : قـال ابـن سعيـد
   . له نظيٌر وبها معدن فضة وهي اآلن بيد الفرنج الكيتالنيين ولملك الكيتالن نائٌب بها

   . جزيـرة قرسقـة بفتـح القاف وسكون الراء المهملة وفتح السين المهملة والقاف وهاٍء في اآلخر -ة التاسعـ

وهي مقابل جنوة األتي ذآرها في الضرب الثاني وبينها وبين سردانية المتقدمة الذآر مجـاٌز نحـو عشـرة أميـال وامتدادهـا 
   . سع ورأسها من جهة جنوة ضيقمـن الشمـال إلـى الجنـوب مجـرى ونصـف ووسطهـا مت

جزيرة أنكلطرة بألف ونون ساآنة وآاف مفتوحة والم مفتوحة وطاء مهملة ساآنة وراء مهملة مفتوحة وهاء في  -العاشرة 
   . اآلخر

   . ويقال أنكلترة بإبدال الطاء تاء مثناًة من فوق  : قال ابن سعيد
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بانحراٍف قليل أربعمائة وثالثون ميًال واتساعها في الوسط نحو مائتي ميل  وطول هذه الجزيرة من الجنوب إلى الشمال  : قال
وفيها معدن الذهب والفضة والنحاس والقصدير وليس فيها آروٌم لشدة البرد بها وأهلها يحملون الذهب إلى بالد الفرنج 

   . ويعتاضون عنه الخمر لعدمه عندهم

   . ين مهمالتوقاعدتها مدينة لندرس بالم ونون ودال وراء وس

   . وصاحـب هـذه الجزيـرة يسمـى األنكتـار بنـون وآـاف وتـاء مثنـاة فوقيـة وألـف وراء مهملة في اآلخر

وهو الذي عقد الهدنة بينه وبيـن الملـك العـادل أبـي بكـر بـن أيـوب فـي سنـة ثمـان وثمانيـن وخمسمائـة والملـك العـادل علـى 
   . عسقالن

وآان من أمره أنه لم يحلف على الهدنة بل أخذت يده وعاهدوه واحتج بأن الملوك ال يحلفون وآانت الهدنة بينهما ثالث سنين 
   . وثالثة أشهر أولها آانون األول الموافق الحادي عشري شعبان من السنة المذآورة

   . جزيـرة السناقـر -الحاديـة عشـرة 

   . روف ذآره في الكالم على ما يحتاج الكاتـب إلـى وصفـه فـي المقالـة األولىجمـع سنقـر وهـو الجـارح المع

   . وهي جزيرٌة على القرب من جزيرة أنكلترة المقدمة الذآر

   . وامتدادهـا فـي الطـول شرقـًا بغـرٍب سبعـة أيام ووفي العرض أربعة أيام  : قـال ابـن سعيـد

مـن الجزائـر التـي شماليهـا تجلب السناقر التي هي أشراف أنواع الجوارح وإلى ذلـك أشـار فـي ومنهـا   : قال في تقويـم البلـدان
   . التعريـف فـي الكلـام على أوصاف السناقر بقوله وهي مجلوبٌة من البحر الشامي

   . وجزيرة جربة تقدم ذآرها مع بالد أفريقية  : قلت

   . قدم ذآرها مع جزيرة األندلسوجزيرة ميورقة وجزيرة يانسة وجزيرة قادس ت

الضرب الثاني ما شمالي بحر الروم المقدم ذآره من غربي الخليج القسطنطيني مما يمتد غربًا إلى البحر المحيط الغربي وما 
يتصل بذلك مما شمالي بحر نيطش المعروف ببحر القرم إلى أقصى الشمال وهو جهتان الجهة األولى ما هو في جهة الغرب 

ليج القسطنطيني وهو قطران القطر األول ما بين الخليج المذآور وبين جزيرة األندلس ويشتمل على ممالك آبار عن الخ
   . وممالك صغار وما على سمت ذلك

بضـم القـاف وسكـون السيـن المهملـة وفتـح الطـاء المهملـة   : فأما الممالك الكبار فالمشهور منها خمس ممالك قـال فـي اللبـاب
   . ـون النون وآسر الطاء الثانيـة وسكـون المثنـاة مـن تحـت ثـم نـون يعنـي مفتوحة ثم هاء في اآلخروسك

وتسمـى بوزنطيا يعني بالباء الموحدة والواو والزاي المعجمة والنون والطاء المهلة ثم ياء مثناة من   : قال في تقويم البلدان
   . تحـت وألـف فـي اآلخـر

   . بوزنطيـة بابـدال األلـف هـاء  : وربمـا قالـوا

حيـث الطـول ثمـاٌن وأربعـون درجـًة والعرض   : وموقعهـا فـي اإلقليـم السـادس من األقاليـم السبعـة قـال فـي رسـم المعمـور
وم بعد رومية وعمورية وهي قاعدة الر  : خمٌس وأربعون درجًة ووافقه على ذلك صاحب األطوال وصاحب القانون وابن سعيد

   . وهي المستقرة قاعدة ملك لهم إلى اآلن
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نزل رومية من ملوك الروم عشرون ملكًا ثم نزل عمورية منهم ملكان ثم عادت المملكة إلى رومية   : قال في الروض المعطار
سطنطينية نسبة إليه ونزل بها فنزلها منهم ملكان ثم ملك قسطنطين بن هيالني فجدد بناء بوزنطية وزاد في بنائها وسماها ق

   . فصارت دار ملٍك للروم بعده إلى اآلن

   . وهي على ضفة الخليج المنصب من بحر نيطش ومانيطش إلى بحر الروم وقد صار هذا الخليح مشهورًا بها  : قال

   . فيقال فيه الخليج القسطنطيني آما تقدم

لبحر والجهة الرابعة وهي الشمال إلى البر وقطرها من الشرق إلى وجهاتها الثالث من الشرق والغرب والجنـوب إلـى ا
الغرب ثمانية وعشرون ميًال ولها سوران من حجارة بينهما فضاء ستون ذراعًا وعرض السور الداخل اثنا عشر ذراعًا 

وفيما بين السورين نهر وارتفاعه اثنان وسبعون ذرراعًا وعرض السور الخارج ثمانية أذرع وارتفاعه اثنان وأربعـون ذراعـًا 
يسمى قسطنطينيايون مغطى ببالط من نحاس يشتمل على اثنين وأربعين ألف بالطة طول آل بالطة ستة وأربعون ذراعًا 

   . وعمق النهر اثنان وأربعون ذراعًا

بالحديد وبه أعمدٌة  وهو باب في شماليها طوله أحد وعشرون ذراعًا وهو مضبب  : ولهـا نحـو مائـة بـاب أآبرهـا بـاب الذهـب
   . من ذهب وبها قصر طوله في غاية الكبر والعلو وطريقه الذي يتوصل إليه منه يعرف بالبدندون

وهو من عجائب الدنيا يمشى فيه بين سطرين من صور مفرغة من النحاس البديع الصناعة علـى صـور األدمييـن وأنـواع 
   . من عجائب المصنوعاتالخيـل والسبـاع وغيـر ذلـك وفـي القصر ضروب 

وحكى لي بعض من سافر إليها أن داخلها مزدرع وبساتين وبها خراٌب آثير وأآثر عمارتها في الجانب   : قـال في تقويم البلدان
الشرقي الشمالي وآنيستها مستطيلـة وإلـى جانـب الكنيسـة عمود عال دوره أآثر من ثالث باعات وعلى رأسه فارٌس وفرٌس 

   . في إحدى يديه حربٌة آبيرة وقد فتح أصابع يده األخرى وهو مشير إليهامن نحاس و

   . واعلم أن هذه المملكة آانت أوًال بيد اليونان

   . وهو بنو يونـان ابـن علجـان بـن يافث بن نوح عليه السالم  : قال البيهقي

   . الواو وفي التوراة أن يونان ابن يافث لصلبه واسمه فيها يافان بفاء تقرب من

وخالف الكندي فنسبهم إلى عابر بن فالغ فجعل أخًا لقحطان وذآر أنه خرج من اليمن بأهله وولـده مغاضبًا ألخيه قحطان فنزل 
   . ما بين إفرنجة والروم فاختلط نسبه بنسبهم

   . طويل  : ورد عليه أبو العباس الناشي في ذلك بقوله

وقيل إنهم نجموا من رجل يقال له الكن ولد سنة سبع وأربعين لوفاة   ! د باعدت بينهما جدًاوتخلـط يونانًا بقحطان ضلًة لعمري لق
   . موسى عليه السالم

وآانت قاعدة ملكهم األولى مدينة أغريقية وهي مدينة بناها أغريقش ابن يونان المقدم ذآره على الجانب الغربي من الخليج 
وس أحد ملوآهم وبني مدينة مقدونية في وسط المملكة بالجانب الغربي أيضًا القسطنطيني وهي أول مدنهم ثم هدمها هيلي

ونزلها فصارت منزًال لملوآهم من بعده وإليها ينسب ملوآهم فيقال ملوك مقدونية وقد آان يقال لإلسكدنر بن فيلبس المقدوني 
   . نسبة إلى مقدنية هذه

ت علوم الفلسفة ومنهم بقراط وسقراط وآان لهم عدة ملوك أولهم يونان ومن طائفة اليونان آان معظم الحكماء الذين عنهم أخذ
   . بن يافث بن نوح
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   . ثم ملك بعده ابنه أغريقش وهو الذي بني مدينة أغريقية المتقدم ذآرها

   . وتوالى الملك في ولده وقهروا الطينيين ودال ملكهم في أرمينية

   . غريقشثم ملك هرقل الجبار بن ملكان بن سلقوس بن أ

ثـم ملـك بعـده ابنـه بلـاق وإليـه تنسـب األمـة البالقية التي هي اآلن على بحر سوداق واتصل الملك في عقب بالق المذآور 
   . إلى أن ظهر عليهم إخوانهم الروم واستبدوا بالملك

   . ـًا لكل من من ملك بعدهفكان أولهم هردوس بن مطرون بن رومي بن يونان فملـك األمـم الثالثـة وصـار اسمـه لقب

   . ثم ملك بعده ابنه هرمس وحاربه الفرس فقهروه وضربوا عليه اإلتاوة

   . ثم ملك بعده ابنه مطرنوس فحمل اإلتاوة للفرس

ثم ملك بعده فيلبوس فظهر على األعداء وهدم مدينة أغريقية وبني مدينة مقدونية المتقدم ذآرها وآان محبًا في الحكمة فكثر 
   . حكماء في دولتهال

ثم ملك بعده ابنه اإلسكندر فاستقام له األمر وملك الشام وبيت المقـدس والهنـد والسنـد وبلـاد الصيـن والتبت وخراسان وبالد 
الترك وذلت له سائر الملوك وهاداه أهل المغرب واألندلس والسودان وبني مدينة اإلسكندرية بالديار المصرية عند مصب 

احل البحر الرومي وبني أيضًا مدينة سماها اإلسكندرية ورجع إلى بابل فمات بها وعرض الملك على ابنه النيل على س
   . إسكندروس فأبى واختار الرهبانية

   . ثم ملك بعده لوغوس من بيت الملك وتلقب بطليموس فصار ذلك علمًا على آل من ملك منهم

   . هو بطليموس بن الوى صاحب عسكر اإلسكندرية وهلك ألربعين سنًة من ملكه  : وقيل

   . وملك بعد ابنه فلديفش فأقام ثمانيًا وثالثين سنة وترجمت له التوراة من العبراني إلى الرومي

   . ثم ملك بعده ابنه أنطرطيش فٌأقام ستًا وعشرين سنة وهلك

   . فملك بعده أخوه قلوباظر فأقام سبع عشرة سنًة وهلك

   . فملك بعده ابنه أبيفانش فأقام أربعًا وعشرين سنة

   . وملك بعده ابنه قلوماظر فاقام خمسًا وثالثين سنًة

   . وآان مقره اإلسكندرية وهلك

   . وملكوا األندلس وأفريقية وهلك فملك بعده ابنه إبرياطش فأقام سبعًا وعشرين سنة وعلى عهده استفحل ملك رومة

   . فملك بعده ابنه شوظا فأقام سبع عشرة سنة وهلك

   . فملك بعده دنونشيش بن شوظا فأقام ثمانيًا وثالثين سنة وفي أيامه ملك الروم بيت المقدس وأنطاآية وهلك
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الروم يومئذ أغشطش قيصر ملك الروم فملك بعده بنته آالبطرة فأقامت سنتين وآان سكنها اإلسكندرية وآان للملك على 
فقصدها فاحتالت بأن اتخـذت حيـة توجـد بيـن الحجـاز والشام فلمسـت الحيـة فيبسـت مكانهـا وبقيـت الحيـة فـي رياحيـن 

   . حولهـا وحضـر أغشطـش فوجدهـا جالسـًة ولـم يشعر بموتها فتناول من الرياحين ليشمها فلسعته الحية فمات

   . اليونان بزوالها وزالت دولة

هكذا رتبهم هروشيوش مؤرخ الروم وسبب ذلك أن الروم واليونان آانوا متجاورين متالصقين لعالقة النسب فقد نقل ابن سعيد 
   . عن البيهقي أن الروم من ولد رومي بن يونان المقدم ذآره

   . وقيل هم بنو لطين بن يونان أخي رومي المذآور ولذلك يقال لهم اللطينيون

   . وقيـل هـم مـن بنـي آيتـم بـن ياثـان وهـو يونـان

   . وقيـل بـل هـم مـن بنـي عيصـو بـن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم

   . وآان أول ظهورهم في سنة ست وتسعين وثلثمائة لوفاة موسى عليه السالم  : قـال صاحـب حمـاة فـي تاريخـه

ـا خرج يوسف عليه السالم من مصر بأبيه يعقوب ليدفنه بالشأم عند الخليل عليه السالم اعترضه وذلـك أنـه لم  : قـال فـي العبـر
بنو عيصو فحاربهم وهزمهـم وأسـر منهـم صفـوا بـن إليفـار بـن عيصـو وبعـث بـه إلـى أفريقيـة فأقـام بهـا واتصـل بملكها 

وملكـوه عليهـم فأقـام فـي الملـك خمسـًا وخمسيـن سنة وبقي  واشتهر بالشجاعة ثم هرب من أفريقية إلى أسبانيـة فزوجـوه
   . الملك في عقبه إلى أن آان منهم ملٌك اسمه روميش فبني مدينة رومية وسكنها فعرفت به

الروم في المغرب واليونان في المشرق فوقعت الحرب بينهم وآـان الغلبـة للـروم علـى   : وبالجملة فإنهم آانوا مجاورين لهم
   . اليونـان مـرًة بعـد أخـرى إلى أن آانت غلبة أغشطش على قلوبطرا على ما تقدم ذآره

وأول من ملك منهم   : الطبقة األولى من ملك منهم قبل القياصرة قال هروشيوش مؤرخ الروم  : ثم ملوك الروم على طبقات
   . يه بني إسرائيلبيقش بن شطونش ابن يوب في آخر األلف الرابع من أول العالم على زمن ت

ثم ملك بعده ابنه بريامش واتصل الملك في عقب بيقش المذآور وإخوته إلى أن آان منهم آرمنـش بـن مرسيـة بـن شبيـن بـن 
مزآـة بعـد أربعـة الـأف وخمسيـن لـأول العالـم فـي زمـن بـار بن آلعاد ثم آان أناش من عقب بريامش بن بيقش المتقدم ذآره 

   . ف ومائة وعشرين للعالمألربعة األ

   . وفي أيامه خرب األغريقيون مدينة طروبة المتقدم ذآرها في قواعد مملكتهم

ثم ملك بعده ابنه أشكنانيش وهو الذي بني مدينة ألبا ثم اتصل الملك فيهم إلى أن افترق أمرهم ثم آان من أعقابهم برقاش على 
   . عهد عزيا بن أمصيا من ملوك بني إسرائيل

   . واتصل الملك البنه ثم لحافديه روملش وراملش ألربعة األف وخمسمائة سنة للعالم

وهما اللذان اختطا مدينة رومية وآان الروم بعد روملش وراملش وانقراض عقبهم قد سئموا والية الملوك عليهم فصيروا 
   . أمرهم شورى بين سبعين وزيرًا

عد شيخ ولم يزل أمرهم على ذلك مدة سبعمائة سنة وتقتـرع الـوزراء فـي آل سنة آانوا يقدمون شيخًا ب  : وقال ابن العميد
فيخرج قائد منهم إلى آل ناحية على ما توجبه القرعة فيحاربون األممـم والطوائـف ويفتحون الممالك حتى ملوا األندلس 

الحجـاز وافتتحـوا بيـت المقـدس وأسروا واثخنوا في الجاللقة وملكوا سمورية مدينة القـوط واستولـوا علـى الشـأم وأرض 
   . ملكها وآانت الحرب بينهم وبين الفرس سجاأل إلى أن آانت القياصرة آما سيأتي إن شاء اهللا تعالى
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لم يزل تدبير المشايخ الذي رتبوهم نافذًا فيهم إلى أن   : الطبقة الثانية القياصرة قبل ظهور دين النصرانية فيهم قال ابن العميد
ن آخرهم أغانيوش فدبرهم أربعة سنين وتسمى قيصر وهو أول من تسمى بذلك من ملوآهم ثم صار سمة لمن بعده وسيأتي آا

   . الكالم على معنى هذه اللفظة

   . ثم ملك بعده بوليوش قيصر ثالث سنين

ثـم ملك بعده أوغشطش قيصر بن مونوخس وهروشيوش يسميه أآتيبان قيصر وهو الثاني من القياصرة وهو الذي سلب ملك 
   . آالبطرا آخر ملوك اليونان المقدم ذآرها

   . واستولى على مصر واألسكندرية وسائر ممالك اليونان الروم

العساآر لفتح األندلس ففتحها ثم عاد إلى رومة فملكها وطرد الشيخ إنه آان آخر قواد الشيخ مدبر رومة وإنه توجه ب  : ويقال
عنها ووافقه الناس على ذلك ثم قتل نائبه بناحية المشـرق واستولـى عليهـا لثنتـي عشـرة سنـًة مـن ملكـه ولثنتيـن وأربعيـن سنة 

   . سمائة سنٍة شمسية للعالممن ملك أغشطش ولد المسيح بعد مولد يحيى بثالث أشهر وذلك لتمام خمسة األف وخم

ثـم ملـك مـن بعـده ابنـه طباريش قيصر فاستولى على النواحي وفي أيامه آان رفع المسيح عليه السلـام وافتـراق الحوارييـن 
   . فـي األفـاق إلقامـة الديـن وحمـل األمـم على عبادة اهللا تعالى

   . طبرية واشتق اسمها من اسمه ومات لثالٍث وعشرين سنًة من ملكه بعد أن جدد مدينة

   . ثم ملك بعده غابيش قيصر وهو الرابع من القياصرة

ووقعت في أيامه شدة على النصارى وقتل يعقوب أخاه يوحنا من الحواريين وحبس بطرس رأسهم ثم وثب   : قال ابن العميد
   . عليه بعض قواده فقتله

   . ةوملك بعده فلوديش قيصر وهو الخامس من القياصر

هـو ابـن طباريـش المتقـدم ذآـره فيكـون أخـا غابيـش علـى عهـده آتـب متـى الحواري إنجيله في بيت   : قال هروشيوش
المقدس بالعبرانية ونقله يوحنا بن زندي إلى الرومية وآتب بطرس رأس الحواريين إنجيله بالرومية وبعث به إلى بعض أآابر 

   . عشرة سنة من ملكهالروم وهلك فلوديش قيصر ألربع 

وملك بعده ابنه نيرون قيصر وهو السادس من القياصرة وآان غشومًا فاسقًا فأنكر على من أخـذ بديـن المسيـح فقتلهم وقتل 
   . بطرك اإلسكندرية لثنتي عشرة سنة من ملكه  : بطرس وبولس الحواريين وقتل مرقص األنجيلي

   . لقدس ودفنوا خشبتي الصليب بزعمهم في الزبالةوفي أيامه هدم اليهود آنيسة النصارى با

وقتله جماعٌة من قواده ألربع عشرة سنة من ملكه وانقطع ملك آل يوليوش قيصر لمائة وسًت عشرة سنة من   : قال هروشيوش
   . أول ملكهم

ة بعد مهلك نيرون قيصر فملكه وآـان نيـرون قيصر قد وجه قائدًا إلى جهة األندلس فافتتحها وعاد إلى روم  : قـال هروشيـوش
   . الروم عليهم

وآان لنيرون قيصر صهٌر على أخته يسمى يشبشيان وابن العميد يسميه إشبا شيانس وآان نيرون قيصر قد وجهه لفتح بيت 
ه المقدس ففتحه وعاد فقتل ذلك القائد الذي استولى على المملكة بعد نيرون قيصر وملك مكانه وتسمى قيصر آمن آان قبل

   . واستقام له الملك هكذا ذآره هروشيوش
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والذي ذآـره ابـن العميـد أنـه لمـا ملـك نيـرون قيصـر وإشبـا شيانـس الـذي سمـاه هروشيـوش يشبشيان محاصر القدس ملك 
   . الروم عليهم غلياش قيصر فأقام تسعة أشهر وآان رديء السيرة فقتله بعض خدامه

هر وملكوا بطالس ثمانية أشهر وسار إليه اشباشيانش الذي يسميه هروشيوش يشبشيان فقتله ثم ملكوا عوضه أنون ثالثة أش
   . وهلك اشباشيانس المذآور لتسع سنين من ملكه

وملـك بعـده ابنـه طيطـش قيصـر ألربعمائـة سنـة مـن ملـك اإلسكنـدر فأقام فيهم سنتين وقيل ثالثًا وقيل أربعًا وآان حسن 
   . في العلومالسيرة متفننًا 

ثم ملك بعده أخوه دومريان قيصر وقيل اسمه دوسطيانوس وقيل دوماطيانوس فأقام خمـس عشرة سنة وقيل ستة عشرة سنة 
وقيل تسع سنين وهو ابن أخت نيرون قيصر المتقدم ذآره وآان ظلومًا غاشمًا فحبس يوحنا الحواري وأمر بقتل النصارى 

برسطوس فأقام نحوًا من   : خيه طيطش وقيل اسمه تاوداس وقيل قارون وقيلونفيهم وقتل اليهود من نسل وملك بعده نربا ابن أ
   . سنتين أو سنة ونصفًا فأحسن السيرة وأمر برد من نفي من النصارى وخالهم ودينهم ولم يكن له ولد

فأقام تسع عشرة اسمه أنديانوش وقيل طرينوس فملك بعده وتسمى قيصر   : وقيل  : فعهد بالملك إلى طريانش من عظماء قواده
سنة ولقـي النصـارى فـي أيامـه شـدًة وتتبـع أئمتهـم بالقتـل واستعبـد عامتهـم وفي زمنه آتب يوحنا إنجيله برومة في بعض 

   . الجزائر وهلك طريانش المذآور لتسع عشرة سنًة من واليته

مدينة القدس وسماها إيليا وآان شديدًا على  وملك بعده أندريانوس فأقام إحدى وعشرين سنة وقيل عشرين سنة وهو الذي بني
النصارى وقتل منهم خلقًا آثيرًا وأخذ الناس بعبادة األوثـان وألـزم أهل مصر حفر خليج من النيل إلى القلزم فحفروه وأجروا 

   . فيه ماء النيل ثم ارتدم بعد ذلك

حفره فحفروه وجرى فيه الماء ثم ارتدم أيضًا وبقي على ولمـا جـاء الفتـح األسالمـي ألزمهـم عمرو بن العاص رضي اهللا عنه 
   . ذلك مردومًا إلى زماننا

   . ومات أندريانوس إلحدى وعشرين سنًة من ملكه

   . فملك بعده ابنه انطونيـش وتسمـى قيصـر الرحيـم فأقـام ثنتيـن وعشريـن سنـة وقيـل إحـدى وعشرين سنة وهلك

اسمه اورالش وقيل اسمه أنطونيش األصغر وأصاب األرض في زمنه قحٌط ووباٌء عظيم  فملك بعده أخوه أوراليانس وقيل
   . وأصاب النصارى في أيامه شدة عظيمة وقتل منهم خلقًا آثيرًا وهلك لتسع عشرة سنة من ملكه

   . وملك بعده ابنه آمودة ويقال بالقاف بدل الكاف فأقام ثالث عشرة سنة وقيل اثنتي عشرة سنة

   . شرة ملكه ظهر أردشير بن بابك أول ملوك الساسانية من الفرسوفي عا

   . وفي زمنه آان جالينوس اليوناني المشهور بالطب وبقراطس الحكيم ومات آمودة المذآور

فملك بعده ورمتيلوش قيصر وقيـل اسمـه برطنـوش وقيـل اسمـه فرطيخـوس وقيـل برطانـوس وقيل ألبيش بن طنجيش فأقام 
   . هر وقيل شهرين وقيل سنة وقتله بعض قوادهثالثة أش

   . فملك بعده يوليانوس قيصر فأقام شهرين ومات

فملك بعده سوريانوس قيصر وقيـل اسمـه سـورس وقيـل طباريـش فأقـام تسـع عشـرة سنـة وقيـل ثمـان عشـرة وقيـل سـت 
عشـرة وقيـل ثلـاث عشـرة وقيـل سـت سنيـن واشتد على النصـارى وفتـك فيهم وسار إلى مصر واإلسكندرية فقتلهم وهدم 

   . آنائسهم وشردهم في البالد وهلك
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ن بعـده أنطونيش قيصر وقيل أنطونيسش قسطس لخمٍس وعشرين سنة وخمسمائة لغلبة اإلسكندر فأقام ست سنين فملـك مـ
   . وقيل سبع سنين وضعف عن مقامة الفرس فغلبوا على أآثر مدن الشأم ونواحي أرمينية وهلك في حروبهم

   . سسنة وقتله قواد رومة فملك بعده مقرين قيصر بن مزآة وقيل اسمه مقرونيوس وقيل مرقيانوس فأقام

ثم ملك من بعده أنطونيش قيل ثالث سنين وقيل أربع سنين وفي أول سنة من ملكه بنيت مدينة عمواس بأرض فلسطين من 
   . الشأم وملك سابور بن أردشير مدنًا آثيرة من الشام ومات

راينة فكانت النصارى معه في سعة من فملك من بعده اسكندروس فأقام ثالث عشرة سنة وقيل عشرين سنة وآانت أمه نص
   . أمرهم

   . ولعشر من ملكه غزا فارس وقتل سابور بن أردشير ملك الفرس وثار عليه أهل رومة فقتلوه  : قال هروشيوش

ه وفي ثالثة ملك  : وملك بعده مخشميان بن لوجيه وقيل اسمه نقيموس فأقام ثلـاث سنيـن ولقـي النصـارى منـه قال ابن العيمد
   . مات سابور بن أردشيـر وهـو خلـاف مـا تقـدم مـن آلـام هروشيوش أنه قتله اسكندروس في العاشرة من ملكه وهلك

   . فملك بعده يونيوش وقيل اسمه لوآيوش قيصر وقيل بلينايوس فأقام ثالثة أشهر وقتل

بن بلنسيان فأقام ست سنين وقيل سبع سنين ثم ملك بعده غرديانوس قيصر وقيل اسمه فودينوس وقيل فرطانوس وقيل غرديان 
   . وطالت حروبه مع الفرس وقتله أصحابه على نهر الفرات

وملـك بعـده فلفـش قيصـر بن أوليان بن أنطونيش فأقام سبع سنين وقيل ست سنين وقيل تسع سنين ودان بدين النصرانية وهو 
   . أول من تنصر من ملوك الروم وقتله قائٌد من قواده

   . لك ذلك القائد الذي قتله مكانه وآان من أوالد الملوكوم

واسمه داجية ابن مخشميان فأقام خمس سنين وقيل سنتين وقيل سنة وآان يعبد األصنام ولقي النصارى منه شدة قيل وفي أيامه 
   . آانت قصة أهل الكهف مع ملكهم وهلك

ستتبع في قتل النصارى وآان في أيامه وباٌء عظيم أقفرت منه فملك من بعده غالش قيصر فأقام سنتين وقيل ثالث سنين وا
   . المدن ومات

فملك بعده واالريانس لسبعين وخمسمائة لغلبة اإلسكندر وقيل اسمه غاليوش وقيل أقيـوس وغاليوش ابنه وقيل أورليوس وقيل 
عشـرة سنـة وقيـل خمـس سنيـن وآـان  غليوش وقيل أدرياليانوس فأقام إحدى عشرة سنة وقيل خمس عشـرة سنـة وقيـل أربـع

   . يعبـد األصنـام فلقـي النصارى منه شدة عظيمة ووقع في أيامه وباء عظيم فرفع الطلب عن النصارى بسببه

   . وفي أيامه خرج القوط من بالدهم وتغلبوا على بالد مقدونية وبالد النبط واقتلعوها منه وقتله بعض قواد رومة

يـوش قيصـر لثمانيـن وخمسمائـة لإلسكنـدر فأقـام سنـة واحـدة وقيـل سنة وتسعـة أشهـر وقيـل هـو فلوديـش وملـك بعـده افلود
بـن بالريـان ولـم يكـن مـن بيـت الملك وأقام سنتين وقيل ملك بعده أخوه قنطل فأقام سبعة عشرة يومًا ودفع القوط عن مقدونية 

   . وأرمينية وقتله بعض قواده

ريليانس وقيل اسمه أوراليوس وقيـل أورينـوس وقيـل اروليـوس وقيـل أوراليـان بـن بلنسيان فأقام ست سنين وقيل ثم ملك أو
   . خمس سنين وأشتد على النصارى وجدد بناء رومة وفي سادسة ملكه ولد قسطنطين ثم قتل

   . تسعة أشهر وقيل ستة أشهر وملك بعده طافيس بن اليش وقيل اسمه طافسيوس وقيل طافساس فأقام نحو سنة وقيل
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ثم ملك بعده فروفش قيصر وقيل اسمه فرويس وقيل برويش وقيل والآيوش وقيل ارفيون فأقام خمس سنين وقيل ست سنين 
   . وقيل سبع سنين وقتله قواد رومة

ي زمن سابور ذي ثم ملك بعده قاريوش قيصر وقيل اسمه قـوروش وقيـل قـاروش لخمسمائـة وثنتيـن وتسعيـن لإلسكندر ف
األآتاف أحد ملوك الساسانية من الفرس فأقام سنتين وقيل ثالث سنين وتغلب على آثير من بالد الفرس واشتد على النصارى 

   . وقتل منهم خلقًا آثيرًا وهلك في الحرب

   . فملك بعده ابنه مناريان وقتل لوقته

نة لإلسكندر وقيل اسمه دقلطياونس وقيل غرنيطا فأقام إحدى ثـم ملـك مـن بعده ديقالديانوس لخمسمائة وخمس وتسعين س
وعشرين سنًة وقيل عشرين سنـة وقيـل ثمـان عشـرة ولقي النصارى منه شدًة وأمر بغلق الكنائس وقتل جملًة من أعيان 

   . النصارى وهلك

   . فملك بعده ابنه مقسيمانوس قيصر فأقام سبع سنين وقيل سنًة واحدة

الملك مفطوس وهو أشد آفرًا منه ولقي النصارى منهما شدًة عظيمًة وقتل منهم خلقًا آثيرًا ووقع في الكالم  وآان شريكه في
   . هروشيوش ما يخالف هذا الترتيب وال حاجة بنا إلى ذآره

مجوسيـة ثـم بعـد الطبقة الثالثة القياصرة المتنصرة إلى الفتح األسالمي وآانوا يدينون أوًال بدين الصابئة ثم دانوا بدين ال
ظهـور الحوارييـن وتسلطهـم عليهـم مـرًة بعـد أخـرى أخـذوا بديـن النصرانيـة وآان أول من أخذ منهم به قسطنطين بن 

آخر القياصرة من الطبقة الثانية فهزمه ورجع مقسيمانوس إلى   : قسطنش بن وليتنوش وآان قد خرج على مقسيمانوس قيصر
لجسر فغرق فيمن غرق ودخل قسطنين رومة وملكها فبسط العدل ورفع الجور وتنصر لثنتـي رومة فازدحم عسكره على ا

عشـرة سنـة مـن ملكـه وهـدم بيـوت األصنام وتوجهـت أمـه هالنـة إلـى القـدس واستخرجـت خشبـة الصلبـوت بزعمهـم مـن 
   . ًة من مولد المسيح عليه السالمتحـت القمامات وبنت مكانها آنيسة قمامة وذلك لثلثمائة وثماٍن وعشرين سن

وفي السنة التاسعة عشرة من ملكه آان مجمع األساقفة بنيقية ولما تنصر قسطنطين وخرج عن دين المجوسية خاف من قومه 
منها   : فارتحل من رومة إلى مدينة بوزنطية فجددها وزاد فيها وسماها القسطنطينية باسمه وأقام في الملك خمسين سنة

   . ة سٌت وعشرون سنة قبل غلبة مقسيمانوس وأربع وعشرون بعد استيالئه على الروم هلك لستمائة وخمسين لإلسكندرببوزنطي

   . وملـك بعـده ابنـه قسطنطين األصغر بن قسطنطين بن قسطنطين قسطنش فأقام أربعًا وعشرين سنًة ومات

فملك بعده ابن عمه يوليانوش فأقام سنًة واحدة وقيل سنتين فكان على غير دين النصرانية فقتل النصارى وعزلهم عن الكنائس 
   . واطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس فمات من سهٍم وملك بعده يليان بن قسطنطين سنًة واحدة وهلك

بلنسيان بن قسطنطين وقيل واليطينوش وانه ملك ثنتي عشرة سنة أو خمس فملك بعده بوشانوش فأقام سنة واحدة وقيل إنما هو 
   . عشرة سنة ثم هلك بالفالج

وملك بعده أخوه واليش وقيل اسمه واألش فأقام أربع سنين وقيل ثالث سنين وقيل سنتين وقيـل إنه آان شريك واليطينوش 
   . تل في حربهالمتقدم ذآره في الملك ثم خرج على واليش خارٌج من العرب وق

وملك بعده اغراديانوس قيصر وهو أخو واليش ويقال إن ولنطيانش ويقال والنطوش بن واليش آان شريكًا له في الملك فأقام 
   . سنة واحدة وقيل سنتين وقيل ثالث سنين ومات اغراديانوس وابن أخيه في سنة واحدة

وملك بعدهما تاوداسيوس ويقال إنه طودوشيوش لستمائة وتسعين من ملك اإلسكندر فأقام سبـع عشـرة سنـة وفـي الخامسـة 
عشرة من ملكه ظهر أهل الكهف وأفاقوا من نومهم فأرسل في طلبهـم فوجدهـم قـد ماتـوا فأمـر أن تبنـى عليهـم آنيسٌة ويتخذ 

   . جمع بقسطنطينة لمائتين وخمسين سنة من مجمع نيقيةيوم ظهورهم عيدًا وفي أيامه آان الم
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ثم ملك ارآاديش بن تاوداسيوس فأقام ثالث عشرة سنة و ولد له ولٌد سماه طودوشيـوش فلمـا آبـر هـرب إلـى مصـر وترهـب 
   . البغل وهلك وأقـام فـي مغارة في الجبل المقطم ومات فبنى الملك على قبره آنيسًة وديرًا يسمى دير القصير وهو دير

   . فملك بعده ابنه طودوشيش قيصر األصغر فأقام ثنتين وأربعين سنًة

وفي أيامه آان المجمع الثالث للنصارى بمدينة أفسس و ولى أخاه أنوريش على رومة واقتسما الملك وإنه لما هلك أرآاديش 
   . ه طودوشيش المقدم ذآرهاستبد أخوه أنوريش قيصر بالملك خمس عشرة سنة وإنه لما هلك ملك من بعد

   . ثـم ملـك مرقيـان قيصـر ويقـال بالكـاف بدل القاف فأقام ست سنين

   . وفي أيامه آان المجمع الرابع بخلقدونيـة وانقسم النصارى إلى يعقوبية وملكية

   . ونسطورية

   . من النصارى ثم مات مرقيانوفي أيامه سكن شمعون الحبيس الصومعة بأنطاآية وترهب فيها وهو أول من فعل ذلك 

وملك بعده الون قيصر ويعرف بالون الكبير لسبعمائة وسبعين سنًة من ملك اإلسكندر وقيل اسمه ليون بن شميخلية وآان 
   . ملكيًا فأقام ست عشرة سنة ومات

   . وملك بعده الون قيصر ويعرف بالون الصغير وآان يعقوبيًا فأقام سنًة واحدًة وهلك

   . عده زينون قيصر وقيل اسمه سينون يالسين المهملة بدل الزاي وآان يعقوبيًا فأقام سبع عشرة سنًة وهلكفملك ب

فملك بعده نشطاش قيصر لثمانمائة وثالث سنين لإلسكندر فأقام سبعًا وعشرين سنًة وآان يعقوبيًا وسكن حماة من الشام وأمر 
   . رأٍة قارئٍة آاتبٍة وهلكأن تشاد وتحصن فبنيت في سنتين وأمر بقتل آل ام

فملك بعده يشطيانش قيصر لثمانمائة وثالثين لإلسكندر وآان ملكيًا فأقام تسع سنين وقيل سبع سنين ويقال إنه آان معه شريٌك 
   . في ملكه يقال له يشطيان وهلك

الملك قبله وقيل آان شريكه فأقام  فملك بعده يشطينانش قيصر لثمانمائة وأربعين لإلسكندر وآان ملكيًا وهو ابن عم يشطيانش
أربعين سنًة وقيل ثالثًا وثالثين سنة وأمر بأن يتخذ عيد الميلـاد فـي الرابـع والعشرين من آانون والغطاس في ستٍّ منه وآانا 

   . قبل ذلك جميعًا في سادسه وآانت آنيسة بيت لحم بالقدس صغيرًة فزاد فيها ووسعها حتى صارت على ما هي عليه اآلن

   . وفي أيامه آان المجمع الخامس للنصارى بالقسطنطينية وهلك

فملك بعده يوشطونش قيصر لثمانمائة وثمانين سنة لإلسكندر في زمن آسرى أنوشروان فأقام ثالث عشرة سنًة وقيل إحدى 
   . عشرة سنًة وهلك

   . ين وقيل أربع سنين وهلكفملك بعده طباريش قيصر لثمانمائٍة وثنتين وتسعين لإلسكندر فأقام ثالث سن

فملك بعده موريكش قيصر لثمانمائة وخمٍس وتسعين لإلسكنـدر فأقـام عشريـن سنـة وآـان حسن السيرة ووثب عليه بعض 
   . مماليكه فقتله

   . وملك بعده قوقاص قيصر قريب موريكش الملك قبله وآان هو الذي بعث مملوآه على قتله

   . يز على بالد الروم وملك الشام ومصروفـي أيامـه ثار آسرى أبرو
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فأقاما في مملكة الفرس عشر سنيـن وحاصر القسطنطينية طلبًا لثأر موريكش لمصاهرة آانت بينهما فثار الروم على قوقاص 
   . فقتلته بسب ما جلبه إليهم من الفتنة

شرة من تاريخ المسيح وأللٍف ومائٍة من وملك بعده هرقل بن أنطونيش وقيل هرقل بن هرقل بن أنطونيش لستمائة وإحدى ع
بناء رومة ولتسعمائة وثنتين وعشرين سنًة لإلسكندر وألول سنـٍة مـن الهجـرة وقيـل إلحـدى عشـرة سنـة منهـا وقيـل لتسـع 

   . سنيـن

يل ثنتين وثالثيـن سنـة فارتحـل أبرويـز عن القسطنطينية راجعًا إلى بالده وأقام هرقل في الملك إحدى وثالثين سنًة ونصفًا وق
وثـار علـى بلـاد الفرس فخربها في غيبة آسرى وضعفت مملكة الفرس بسبب ذلك واستولى هرقل على ما آان آسرى 

وهو مصر والشام وأعاد بناء ما آان خرب من الكنائس فيهما وآتب إليه النبي صلى اهللا عليه وسلم   : استولى عليه من بالده
   . يدعوه لإلسالم

   . المسعودي وقيل إن مولد النبي صلى اهللا عليه وسلم آان أيام يوشطيانش وإن ملكه آان عشريـن سنـة قال

   . ثـم ملـك هرقـل بـن نوسطيونس خمس عشرة سنة وإليه تنسب الدراهم الهرقلية

   . ثم ملك بعده مورق بن هرقل

   . والمشهور بين الناس أن الهجرة وأيام الشيخين آان ملك الروم لهرقل  : قال

وفي آتب السير أن الهجرة آانت على عهد قيصر بن مورق ثم آان بعده قيصر بن قيصر أيام أبي بكر ثم هرقل بن   : قال
   . قيصر أيام عمر وعليه آان الفتح وهو المخرج من الشام

روم بعد الفتح األسالمي إلى زماننا قـد تقـدم أن النبـي صلى اهللا عليه وسلم بعث وهاجر وهرقل ملك الطبقة الرابعة ملوك ال
   . الروم وآتب إليه يدعوه إلى األسلـام

   . وبقـي هرقـل إلـى أن افتتـح المسلمـون الشـام فـي خالفـة عمـر بـن الخطـاب رضي اهللا عنه

السالم   "   : ـاد الشـام خرج إلى الرها ثم عال على نشٍز من األرض والتفت إلـى الشـام وقالفلمـا غلـب اللمسلمـون علـى أآثـر بل
وسـار حتـى بلـغ القسطنطينية فأقام بها واستولى   " عليك يا سوريا سالٌم ال اجتماع بعده وال يعود إليك رومي بعدها إال خائفـًا 

مثل صقلية ودانية   : واألندلـس واستولـو علـى جزائر البحر الرومي المسلمون على الشام ومصر واألسكندريـة وأفريقيـة
   . وميورقـة وغيرهـا ممـا آـان بيـد الـروم

وأقـام فـي الملـك إحـدى وثالثيـن سنًة وهلك إلحدى وعشرين وملـك بعـده علـى الـروم بقسطنطينيـة ابنـه قسطنطيـن بـن هرقل 
   . هفأقام ستة أشهر وقتله بعض نساء أبي

   . وملك بعده أخوه هرقل بن هرقل فتشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه

   . وملكوا عليهم قسطينو بن قسطنطين فأقام ست عشرة سنة

وفي أيامه غزا معاوية بن أبي سفيان بالد الروم وهو أمير على الشام من قبل عمر بن الخطاب في سنة أربع وعشرين من 
منهـا مدنًا آثيرة ثم أغزى عساآر المسلمين إلى قبرص في البحر سنة سبع وعشرين ففتح منها الهجـرة فـدوخ البلـاد وفتـح 

   . حصونًا وضرب الجزية على أهلها ومات قسطينو سنة سبع وثالثين من الهجرة

   . فملك بعده ابنه يوطيانوس فأقام اثنتي عشرة سنة ومات سنة ثماٍن وأربعين من الهجرة
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   . فأقام ثالث سنين ومات سنة خمسين من الهجرة وملك بعده ابنه الون

   . فملك بعده طيباريوس قيصـر فمكـث سبـع سنيـن

وفـي أيامـه غـزا يزيـد بـن معاويـة القسطنطينيـة فـي عساآر الملسمين وحاصرها مدة ثم أفرج عنها واستشهد أبو أيوب 
   . سنة ثماٍن وخمسين من الهجرة األنصاري في حصارها ودفن في ساحتها وقتل طيباريوس المذآور

   . وملك بعده أغشطش قيصر فذبحه بعض عبيده

   . وملك بعده الون ومات سنة ثماٍن وسبعين من الهجرة

   . وملك بعده طيباريوس سبع سنين ومات سنة ست وثمانين من الهجرة

   . وملك بعده سطيانوس في أيام الوليد بن عبد الملك باني الجامع األموي بدمشق

   . ثم ملك بعده تداوس في سنة إحدى ومائة من الهجرة فأقام سنًة ونصفًا

   . ثم ملك بعده الون فأقام أربعًا وعشرين سنة

   . وملـك بعـده ابنـه قسطنطيـن

ئفة اليسرى من بالد الروم وأخوه سليمان الصائفة اليمنى في سنة ثالث عشرة ومائة وفـي أيامه غزا هشام بن عبد الملك الصا
   . فلقيهم قسطنطين المذآور في جموع الروم فانهزم وأخذ أسيرًا ثم أطلق

   . ثم ملك بعده رجٌل اسمه جرجس من غير بيت الملـك فبقـي أيـام السفـاح والمنصـور وأمـره مضطرب ثم مات

   . نطين بن الون وبنى المدن وأسكنها أهل أرمينية وغيرهم ثم ماتوملك بعده قسط

   . وملك بعده ابنه الون وهلك

   . فملك بعده نقفور وهلك في خالفة األمين بن الرشيد

   . وملـك بعـده ابنـه استيـراق قيصـر وأقـام إلى خالفة المأمون

   . وفي أيام المأمون غلب قسطنطين بن فلفط على مملكة الروم وطرد ابن نقفور هكذا رتبه ابن العميـد

   . وفـي آلـام المسعـودي مـا يخالفه

   . ثم ملك بعد قسطنطين نوفيل أيام المعتصم  : قال المسعودي

   . عينثم ملك من بعده ميخائيل بن نوفيل أيام الواثق والمتوآل والمنتصر والمست

   . ثم تنازع الروم وملكوا عليهم نوفيل بن مخائيل أيام المعتز والمهتدي وبعض أيام المعتمد

   . ثم ملك من بعده أليون بن نوفيل بقية أيام المعتمد وصدرًا من أيام المعتضد
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   . ثم ملك من بعده اإلسكندروس بن أليون فنقموا سيرته فخلعوه

   . ليون فأقام بقية أيام المعتضد والمكتفي وصدرًا من أيام المقتدر ثم هلكوملكوا عليهم أخاه الوي بن أ

وملك ابنه قسطنطين صغيرًا وقام بتدبير دولته أرمنوس بطريق البحر وزوجه ابنته وتسمى بالدمستق والدمستق هو الذي يلي 
   . شرق الخيج القسطنطيني واتصل ذلك أيام المقتدر والقاهر والراضي والمتقي

   . افترق أمر الروم ثم

   . ثم ظاهر آالم ابن األثير أن أرمنوس المتقدم ذآره صار إليه الملك بعد قسطنطين

وآان الدمستق على عهده قوقاس فملك ملطية من يد المسلمين باألمان في سنة ثنتين وعشريـن وثلثمائـة وولـى تقفـور   : قال
ن تقفور الدمستق غائبًا ببالد المسلمين فلما رجع اجتمع إليه زعماء الروم دمستقـًا وهلـك أرمنـوس وترك ولدين صغيرين وآا

   . وقدموه لتدبير أمر الصغيرين وألبسوه التاج ثم دست عليه أم زوجة أرمنوس أم الصغيرين فقتلته في سنة ستين وثلثمائة

ي الملك نيفًا وسبعين سنة وهلك بسيل سنة عشر وقـام ابنهـا األآبـر وهـو بسيـل بـن أرمنـوس بتدبير ملكه فطالت مدته وأقام ف
   . وأربعمائة

   . وملك بعده أخوه قسطنطين فأقام تسع سنين ثم هلك عن ثالث بنات

فملك الروم عليهم الكبرى منهن وقام بأمرها ابن خالها أرمانوس وتزوجت به فاستولى على مملكـة الـروم ثـم مالـت زوجتـه 
   . واسمه ميخائيل فدسته عليه فقتله واستولى على األمر ثم أصابه الصرع ودام بهإلـى المتحكـم فـي دولتـه 

فعهد البن أخت له اسمه ميخائيل فأحسن السيرة وطلب من زوجة خاله أن تخلع نفسها عن الملك فأبت فنفاها إلى بعض الجزر 
لمرأة فهم بقتله فنادى البطرك في النصارى واستولى على المملكة سنة ثالث وثالثين وأربعمائة وأنكر عليه البطرك خلع ا

بخلعه فخلعوه واستدعى الملكة التي خلعها وأعادها إلى الملك ونفت ميخائيل آما نفاها ثن اتفق البطرك والروم على خلعها 
   . فخلعت

فخرجـت علـى رجـل  وملكوا عليهم أختها ندورة وسلموا ميخائيل فوقع الخلف بسبب ذلك فأقرعوا بين المترشحين للملـك منهـم
منهـم اسمـه قسطنطيـن فملكـوه عليهم وزوجوه بندورة الملكة في سنة أربع وثالثين وأربعمائة ثم توفي قسطنطين المذآور سنة 

   . ست وأربعين وأربعمائة

فهزمه  وملك على الروم أرمانوس وذلك ألول دولة السلجوقية وخرج لبالد اإلسالم فزحف إليه ألب أرسالن من أذربيجان
   . وحصل في أسره ثم فاداه على مال يعطيه وأجروه عليه وعقد معه صلحًا

   . فوثب ميخائيل بعده على مملكة الروم

   . فلما انطلق من األسر وعاد إلى قسطنطينيـة دفعـه ميخائيل عن الملك والتزم أللب أرسالن ما انعقد عليه الصلح

   . آالم ابن األثير وترهب أرمانوس وترك الملك إلى هنا انتهى

ثم توالت عليها ملوك الروم واحدًا بعد واحد إلى آخر المائة السادسة وآان ملك القسطنطينية يومئذ قد تزوج أخت الفرنسيس 
   . ملك الفرنجة فولد له منها ابن ذآر

ز األساطيـل الرتجـاع بيـت ثـم وثـب بالملـك أخـوه فسلمـه وملـك مكانـه ولحـق االبـن بخالـه الفرنسيـس فوجـده قد جه
أحد ملوآهم وهو أآبرهم ودوقس البنادقة والمرآيـن مقـدم الفرنسيـس   : الممقـدس وفيهـا ثالثـة من ملوك الفرنجة وهم آيدقليس
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فأمرهـم الفرنسيـس بالجـواز علـى فلما وصلوا على مرسى القسطنطينية خرج إليهم عمه وحاربهم فهزموه ودخلوا البلد 
الصبي على سرير الملك وساء أمرهم في البلد وصادروا أهل النعم وأخذوا أموال الكنائس وثقلت وطأتهم على الروم  وأجلسوا

   . فعقلوا الصبي وأخرجوهم من البلد وأعادوا عم الصبي إلى الملك

واألساقفـة وخلعـوا الصبـي  ثـم هجـم الفرنـج البلد وأستباحوها ثمانية أيام حتى أقفرت وقتلوا من بها من القسيسين والرهبان
   . واقتـرع ملـوك الفرنج الثالثة على الملك فخرجت القرعة على آيدقليس آبيرهم فملكوه على القسطنطينية وما يجاورها

مثل   : مثل أقريطش ورودس وغيرهما وللمرآين البالد التي في شرقي الخليج  : وجعلـوا لدوقـس البنادقـة الجزائـر البحرية
   . والرتو في جوار سليمان بن قليج أرسالن فلم يحصل ألحٍد منهم شيء من ذلك إال لمن أخذ شرقي الخليجأرسوا 

ثـم تغلـب علـى القسطنطينيـة بطريـق من بطارقة الروم شهرته لشكري واسمه ميخائيل فدفع عنها الفرنج وملكها وقتل الذي 
   . ن الصالحـي صاحب مصر والشام وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائةآان ملكًا قبله وعقد معه الصلح الملك المنصور قالوو

   . وملك بعده ابنه ياندر وتلقب الدوقس وشهرتهم جميعًا اللشكري وبقي بنوه في ملكها إلى اآلن

   . ولم أقـف علـى تفاصيـل أخبارهـم غيـر أنـه لـم يبـق بيدهـم سـوى قسطنطينيـة وبعـض أعمالهـا المجـاورة لها

وقـد استولـى الفرنـج علـى جهاتهـا الغربيـة واستولـى المسلمـون علـى مـا هو شرقي الخليج القسطنطينـي وعلـى أعمـال 
آثيـرة مـن غربيه إلى ما يقارب خليج البنادقة على ما تقدم بيانه في الكالم على القسم األول من هذا المقصد مع تسلط صاحب 

   . نكزخان عليه بالبعوث والسرايا قبل ذلكالسراي ملك تتر الشمال من بني ج

حتى إن القان أزبك صاحب هذه المملكة قرر عليه إتاوة تحمل إليه في آل سنة ليكف عنه آما أشار إليه في التعريف في الكالم 
   . على مكاتبة صاحب القسطنطينية

   . ومنتهى حكم اللشكري صاحب القسنطينية اآلن إلى إيثينة  : قال ابن سعيد

   . بالهمزة والياء المثناة التحتية والثاء المثلثة ونون ثم ياء مثناة تحتية ثانية وهاء في اآلخر  : قال في تقويم البلدان

   . وهـي غربـي الخليـج القسطنطينـي بشمـال  : قـال ابـن سعيـد

   . وهي مدينٌة بها مجمع النصارى بقرب البحر وهي دار حكمة اليونان في القديم وبها تحفظ علومهم وحكمهم  : قال ابن حوقل

ولصاحب القسطنطينية المستقر بها مكاتبة تخصه من األبواب السلطانية بالديار المصرية على المملكة الثانية مملكة األلمان 
وهـم مـن أآبـر أمـم النصـارى يسكنون في غربي القسطنطينية إلى الشمال وملكهم   : تاريخـه قـال المؤيـد صاحـب حمـاة فـي

   . آثير الجنود

وهـو الـذي سـار إلـى الشـأم فـي زمـن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب في سنة ست وثمانين وخمسمائة فهلك قبل   : قـال
   . وصلوه إلى الشام

مقاتل فسلط اهللا عليهم الغالء والوباء فمات أآثرهم في الطريق ولما وصـل إلـى بلـاد األرمـن نـزل  وآان قد خرج بمائة ألف
ورد اهللا الذين آفروا بغيظهم لم   " يغتسـل في نهر هناك فغرق فيه وبقي من عسكره قدر ألف مقاتل ال غير فعادوا إلى بالدهم 

   .  " ينالوا خيرًا 

   . مدينة برشان  : دوقاعدتهم فيما ذآر ابن سعي

   . بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الشين المعجمة ثم ألف ونون في اآلخر  : قال في تقويم البلدان
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أنه آان بها األمة المسماة برجان في قديم الزمان فاستولت عليهم   : ويقـال لهـا أيضًا برجان بالجيم وذآر ابن سعيد  : قـال
   . بادوهم حتى لم يبق منهم أحد ولم يبق لهم أثراأللمانية وأ

   . وهؤالء البرجان هم الذين آان يقاتلهم قسطنطين ورأى في منامه أعالمًا عليها صلبان فتنصر

   . المملكة الثالثة ممكلة البنادقة وقاعـدة مملكتهـم البندقيـة

   . ثم دال مهملة وقاٍف ومثناة تحتية وهاء في اآلخربضـم الباء الموحدة وسكون النون   : قـال فـي تقويـم البلـدان

حيث الطول اثنتان وثالثون درجة والعرض أربع وأربعون   : وموقعها في اإلقليم السادس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . درجة

   . في الكالم على بحر الروم وهي على طرف الخليج المعروف بجون البنادقة وقد تقدم الكالم عليه عند ذآره  : قال ابن سعيد

وعمارتها في البحر وتخترق المراآب أآثرها تترد بين الدور ومرآب اإلنسان على باب داره وليس لهم مكاٌن يتمشون   : قال
فيه إالأ الساباط الي فيه سوق الصرف صنعـوه لراحتهـم إذا أرادوا التمشي وملكهم من أنفسهم يقال له الدوك يعني بضم الدال 

   . لمهملة وسكون الواو وآاف في اآلخرا

ودنانيرهم أفضل دنانير الفرنجة وقد تقدم في الكالم على معاملة الديار المصرية في أول هذه المقالـة أن دينارهـم يقال له 
   . دوآات نسبة إلى الدوك الذي هو ملكهم وإليها ينسب الجوخ البندقي الفائق لكل نوع من الجوخ

   . وهي قريبٌة من جنوة في البر وبينهما نحو ثمانيـة أيـام  : د الدين صاحب حماة في تاريخهقال السلطان عما

أمـا فـي البحـر فبينهمـا أمـٌد بعيـٌد أآثـر مـن شهريـن وذلـك أنهـم يخرجـون إلى بحر الروم في جهة الشرق ثم يسيرون في 
   . بحر الروم إلى جهة الغرب

من أعمال البندقية جزائر النقر بنت بفتح النون وسكون القاف والراء المهملة وفتح الباء الموحدة و  : قال في تقويم البلدان
   . وسكون النون وتاء مثناة فوقية في اآلخر

   . وآثيرًا ما يكمن بين تلك الجزائر شواني الحرامية  : قال

لسين المهملة وآسر المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية وفي شمالي هذه الجزائر مملكة أستيب بفتح الهمزة وسكون ا  : ثـم قـال
   . وباٍء موحدة في اآلخر

   . وفي مملكة أستيب هذه يعمل األطلس المعدني

   . المملكة الرابعة مملكة الجنويين وهم طائفة من الفرنج مشهورة أيضًا

   . يم والنون والواو ثم هاء في اآلخربفتح الج  : وقاعـدة مملكهـم مدينـة جنـوة قـال فـي تقويم البلدان

   . وموقعهـا في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة

   . حيث الطول إحدى وثالثون درجـًة  : قال ابن سعيد

   . والعـرض إحدى وأربعون درجًة وعشرون دقيقة
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   . وهي على غربي جون عظيم من البحر الرومي والبحر فيما بينها وبين األندلس يدخل في الشمال  : قال

   . وهي في غربي بالد البيازنة

   . وبها جنات وأودية وبها مرسى جيد مأموٌن ومدخله مـن الغـرب  : قال الشريف األدريسي

ـا فـي ذيـل جبـل عظيـم وهـي على حافة البحر وميناها عليها سوٌر وأنها مدينة وعـن بعـض أهلهـا أنه  : قـال فـي تقويـم البلـدان
آبيرة إلى الغاية وفيها أنواع الفواآه ودور أهلهـا عظيمـة آـل دار بمنزلة قلعة ولذلك اغتنوا عن عمل سوٍر عليها ولهـا عيـون 

   . مـاء منهـا مشربهـم وشـرب بساتينهم

   . ولها بالٌد آثيرٌة  : اريخهقال المؤيد صاحب حماة في ت

المملكة الخامسة بالد رومية بضـم الـراء المهملـة وسكـون الـواو وآسـر الميـم وفتـح اليـاء المثنـاة تحـت المشـددة وهـاء في 
   . اآلخر

   . وهـاء فـي اآلخـر ويقـال لهـا أيضـًا رومـة يعنـي بضـم الـراء وسكـون الـواو وفتـح الميـم  : قال في تقويـم البلـدان

حيث الطول خمس وثالثـون درجـًة وعشـرون دقيقـة   : وهي مدينٌة واقعٌة في اإلقليم الخامس من األقاليم السبعة قال في القانون
   . والعرض أربعون درجًة وخمسون دقيقة

   . هر الصفروهي مدينٌة مشهورٌة في جنوبي جون البنادقة على جانبي نهٍر يعرف بن  : قال ابن سعيد

وقد ذآر هروشيوش مؤرخ الروم أنها بنيت ألربعة األف وخمسمائة سنة من أول العالم على زمـن حزقيـا بـن احـاز رابـع 
   . عشر ملوك بني إسرائيل

   . أنها بنيت في زمن دواد عليه السالم وبينهما تفاوٌت آثير في المدة  : وذآر ابن آريون

   . هي من أعظم المدن وأحفلهاو  : قال في الروض المعطار

دورها   : إنه آان طولها من الشمال إلى الجنوب عشرين ميًال وعرضها من الشرق إلى الغرب اثني عشر ميًال وقيل  : يقال
   . أربعون ميًال وقطرها اثنا عشر ميًال وارتفاع سورها ثمانيـٌة وأربعـون ذراعـًا

عشر شبرًا مبني بالحجر وهـي فـي سهـٍل مـن الـأرض تحيـط بهـا الجبـال علـى وقيل اثنان وسبعون ذراعًا وفي عرض اثني 
بعـد وبينهـا وبيـن البحـر الرومـي مفروشـة بالنحاس األصفر مسافة عشرين ميًال وفي وسطها صحن في صخرة مرتفعٍة لم 

   . يظفر به عدو قط

لها أربعة أبواٍب من فضة سبكًا واحـدًا مسقفـة بالنحـاس األصفـر  وفي داخلها آنيسٌة طولها ثلثمائة ذراع وارتفاعها مائتا ذارع
الملصـق بالقصديـر وحيطانهـا ملبسة بصفائح النحاس وبها آنيسٌة أخرى بها برج طوله في الهواء مائة ذراع وعلى رأس ذلك 

الزرازير من األقطار البعيدة البرج قبة مبنية بالرصاص وعلى رأس القبة زرزور من نحاس إذا أدرك الزيتون انحشرت إليه 
في منقار آل زرزور زيتونة وفي رجليه زيتونتان فيطرحها على ذلك البرج فيعصر ويؤخذ زيته فيستصبح به في الكنيسة 

   . حميع السنة

   . وأهل رومية أجبن خلق اهللا تعالى  : قال

ومن سنتهم أنهم ال يدفنون موتاهم وإنما يدخلونهم في مغائر ويترآونهم فيها فيستوبيء هواؤهم ويقـع الذبـاب علـى الموتـى ثـم 
يقع على ثمارهم فيفسدها ولذلك هم أآثر بالد اهللا تعالى طواعين حتى إن الطاعون يقع فيها وال يتعداها على غيرها فوق 
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يحلقـون لحاهـم ويزعمـون أن آـل من ال يحلق لحيته فليس نصرانيًا آامًال زاعمين أن سبب ذلك عشريـن ميـًال وجميـع أهلهـا 
أن شمعون الصفـا والحوارييـن جاءوهـم وهـم قـوم مساآيـن ليـس مع آل واحد منهم إال عصا وجراٌب فدعوهم إلـى 

   . النصرانيـة فلـم يجيبوهـم وأخذوهـم فعذبوهـم وحلقـوا رؤوسهم ولحاهم

   . فلما ظهر لهم صدق قولهم واسوهم بأن فعلوا بأنفسهم مثل ذلك

ولم تزل رومية هي القاعدة العظمى للروم حتى بنيت القسطنطينية وتحول إليها قسطنطين وصارت قسطنطينية هي دار ملك 
أن غلب عليها الفرنج  الروم على ما تقدم ذآره في الكالم عليها مع بقاء رومية عندهم على رفعة المحل وعظم الشأن إلى

آجنـوة والبندقيـة   : وانتزعوها من أيديهم ورفعوا منها قواعدهم واستولوا علـى مـا وراءهـا مـن النواحـي والبلـدان والجزائـر
   . وأقريطـش ورودس واسترجعـوا آثيـرًا ممـا آـان المسلمـون استولـوا عليـه مـن بلـاد الـروم آغالـب األندلس

الفتـن بينهـم وبيـن الـروم بالقسطنطينية وعظمت الفتن بينهم ودامت نحوًا من مائة سنٍة وملك الروم بالقسطنطينية ثـم حدثـت 
معهم في تناقص حتى إن رجار صاحب جزيرة صقلية صار يغزو القسطنطينية بأساطيله وأخذ ما يجد في ميناها من سفن 

خائيل صاحب أساطيله دخل إلى مينا القسطنطينية في سنة أربع وأربعين التجار وشواني المدينة وانتهى أمره أن جرجا بن مي
   . وخمسمائـة ورمـى قصـر الملـك بالسهام فكان ذلك أنكى على الروم من آل نكاية

ـا ثم تزايد الحال إلى أن استولى الفرنج على القسطنطينية نفسها في آخر المائة السادسة وأوقعوا بأهلها وفتكوا وخربـوا علـى م
   . تقـدم بيانـه فـي الكلـام على ملوك القسطنطينية

وبالجملة فرومية اليوم من قواعد الفرنج وهي مقر بابهم الذي هو خليفة النصارى الملكانية وإليه مرجعهم في التحليل 
   . والتحريم

لكالم على المكاتبات في المقالة ولهذا الباب مكاتبٌة تخصه عن األبواب السلطانية بالديار المصرية آما سيأتي ذآرها في ا
   . الرابعة إن شاء اهللا تعالى

   . بفتـح الميـم والـراء المهملـة وألـف  : وأما الممالك الصغار فسبع ممالك األولى مملكة المرا قـال فـي تقويـم البلـدان

تد مغربًا وتشتمل على قطعة من ساحل وهـي مملكـة تبتـديء مـن الخليج القسطنطينـي مـن الغـرب علـى ساحل بحر الروم وتم
   . بحر الـروم وعلـى بلـاٍد وجبـاٍل خارجـٍة عـن البحـر

وهـذه المملكـة مناصفة بين صاحب قسطنطينيـة وبين جنس من الفرنج يقال لهم القيتالن بالقاف والياء الساآنة آخر   : قـال
   . ن بإبدال القاف آافًا وهذا هو الجاري على ألسنة الناس في النطق بهمالكيتال  : الحروف والمثناة الفوقية والم ألف ونون ويقال

   . بفتـح الميـم وسكـون اللـام وفتـح الفـاء وضـم الجيـم وسكون الواو وطاء مهملة في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

وهم جنس من الروم لهم لسان ينفردون به وبالدهم من أعمال قسطنطينية على ساحـل بحـر الـروم ممـا يلـي مملكـة المـرا 
المقـدم ذآرهـا مـن جهة الغرب في مقابلة مشاريق برقة من البر اآلخر على ما تقدم ذآره في الكالم على بحر الروم في أول 

   . هذه المقالة

بكسر الهمزة وسكون القاف وآسر الالم والراء المهملة وسكون النون وسين مهملة   : نس قال في تقويم البلدانالثالثة بالد إقلر
   . في اآلخر

وهي بالد على ساحل بحر الروم غربي بالد الملفجوط المقدم ذآرها وشرقي بالد الباسليسة األتي ذآرها وهم في مملكة 
   . الباسليسة المذآورة

   . بولية بضم الباء الموحدة وسكون الواو والٍم وياٍء آخر الحروف وهاءالرابعة مملكة 
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   . لها أنبولية أيضًا يعني بزيـادة همـزة فـي أولهـا ونـون ساآنـة بعدهـا  : قال ويقال

جـون المذآور من وهـي مملكـة علـى بحـر الـروم عنـد فـم جـون البنادقـة مـن غربيـه فـي مقابـل مملكـة الباسليسـة مـن بـر ال
   . الجهة الشرقية وببولية هذه يعر ف الزيت المعروف بالبولية

   . وملك بولية هذه في زماننا يقال له الريدشار  : قال في تقويم البلدان

   . بفتح القاف والالم وسكون الفاء وآسر الراء المهملة وفتح المثناة تحت وهاء في اآلخر  : قال في تقويم البلدان

   . ويقال لها قلورية أيضًا بإبدال الفاء واوًا  : قال

وهي من جملة بولية المقدمة الذآـر واقعـة فـي غربيهـا وشرقـي مملكـة روميـة المتقدمـة الذآر وقد تقدم في الكالم على بحر 
   . الروم أنه يقابلها طرابلس الغرب من البر اآلخر

   . بضـم المثنـاة الفوقية وسكون السين المهملة وقاف وألف ونون  : ـدانالسادسة بالد التسقان قـال فـي تقويـم البل

   . وهم جنـس مـن الفرنـج ليـس لهـم ملـٌك بعينـه يحكـم عليهـم بل لهم أآابر يحكمون بينهم  : قال

   . نة تونس من البر اآلخروبتلك البالد يكون نبات الزعفران وقد تقدم في الكالم على البحر الرومي أنه يقابلها مدي  : ثم قال

   . السابعة بالد البيازنة بفتح الباء الموحدة والياء المثناة تحت وألف ثم زاي معجمة مكسورة ونون مفتوحة وهاء في اآلخر

   . وهم فرقة من الفرنج

   . وقاعدة ملكهم مدينة بيزة

   . وزاي معجمـة يعنـي وهـاء فـي اآلخر بباء موحدة مكسورة وياء آخر الحروف ساآنـة  : قال في تقويم البلدان

   . وقد تبدل الزاي شينًا معجمًة  : قال

والقيـاس أنهـا حيـث الطـول اثنتـان وثالثـون درجـًة والعـرض سـت   : وموقعها في اإلقليم السادس من األقاليم السبعـة قـال
   . وأربعـون درجـة وسبـٌع وعشـرون دقيقـًة

   . البلدان أنها في الرآن الشمالـي مـن بلـاد األندلـس فـي مقابـل جزيـرة سردانيـة المقدمـة الذآـروقـد ذآـر في تقويم 

خليفة النصارى وإلـى بيـزة هـذه تنسـب الفرنـج البيازنـة   : وهـي غربي بالد رومية وليس لهم ملك وإنما مرجعهم إلى الباب
   . ر الرومي أنه يقابلها من البر اآلخـر مرسـى الخرزوالحديد البيزاني وقد تقدم في الكالم على البح

وهـي أرٌض متسعـٌة فـي شمالـي األندلـس بهـا   : القطر الثاني مما غربي الخليج القسطنطيني األض الكبيرة قـال صاحـب حمـاة
   . ألسـن آثيرٌة مختلفة

   . منها ما هو شرق شمالي األندلسوقد ذآر في التعريف أنها في شرقي األندلس وال يصح ذلك إال أن يريد 

المملكة األولى مملكة الفرنج القديمة وقاعدتها مدينة فرنجة بالفاء والراء المهملتين   : ويتعلق الغرض منها بثالث ممالك
   . المفتوحتين وسكون النون وفتح الجيم وهاء في اآلخر وقد تبدل الجيم منها سينًا مهملة فيقال فرنسة
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   . ريد إفرنس ومعناه ملك إفرنس والعامة تقول الفرنسيسويقال لملكهم 

   . وهو الذي قصد ديار مصر وأخذ دمياط وأسره المسلمون ثم أطلقوه

يشير بذلك إلى قضية تاريخية وهي أن الفرنج في سنة خمس عشرة وستمائة وهم مستولـون علـى سواحل الشام يومئذ سار 
   . مياط في أيام الملك العادل أبي بكر ابن أيوب رحمه اهللامنهم نحو عشرين ملكًا من عكا وقصدوا د

وسار العادل من مصر إليهم فنزل مقابلهم وأقاموا على ذلك أربعة أشهٍر ومات العادل في أثناء ذلك واستقر بعده في الملك ابنه 
الملك الكامـل محمـد فوقـع فـي عسكـره اختلـاٌف تشاغـل به فهجم الفرنج دمياط وملكوها عنوة في سنة ست عشرة وستمائة 

الفرقة الذاهبة إلى دمياط والفرقة الذاهبة إلى   : لمصرية فبنى الملك الكامل بلدًة عند مفرق النيلوطمعوا بذلك في مملكة الديار ا
أشموم طنـاح وسماهـا المنصـورة ونزلها بعساآره ولم يزل األمر على ذلك إلى أن دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة وقد اشتد 

لمنصورة وضايقوا المسلمين إلى أن سألهم الملك الكامل في الصلح طمع الفرنج في الديار المصرية وتقدموا على دمياط إلى ا
على أن يكون لهم القدس وعسقالن وطبرية والالذقية وجبلة وسائر ما فتحه السلطان صالح الدين من سواحـل الشـام خـال 

دينار في نظير ما خربوه من الكـرك والشوبـك فأبـوا إال أن يكون لهم الكرك والشوبك أيضًا وأن يعطوا مع ذلك ثلثمائة ألف 
سـور القـدس فاعمـل المسلمون حينئذ الحيلة في إرسال فرع من النيل في إبان زيادته حال بين الفرنج وبين دمياط انقطع بسبه 

الميرة عنهم وأشرفوا على الهالك وآان آخر أمرهم أن أعرضوا عن جميع ما آانوا سئلوا به األماآن المتقدمة الذآر ونزلوا 
دمياط للمسلمين وتسلمها الملك الكامـل منهـم ثـم عـاد إلـى مصـر وبقيـت دميـاط بيـد المسلميـن إلـى أن قصدهـا عن 

الفرنسيـس فـي خمسيـن ألف مقاتل ومعه األدفونش صاحب طليلطة في أيام الملك الصالح أيوب بن الكامل محمد بن العادل بن 
مائة وهجم دمياط وملكها عنـوة وسار الملك الصالح فنزل بالمنصورة وسار أبي بكر بن أيوب في سنة أربع وأربعين وست

الفرنـج فنزلـوا مقابلـه ثـم قصـدوا دميـاط فتبعهـم المسلمون وبذلوا فيهم السيف فقتلوا منهم نحو ثالثين ألفًا وأسر الفرنسيس 
شاء ووآل به الطواشي صبيح المعظمي وحبس بالمنصورة بدار الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان صاحب ديوان األن

ومات الصالح في أثناء ذلك واستقر ابنه الملك المعظم مكانه في الملك ثم قتل عن قريب وفوض األمر إلى شجـرة الـدر زوجـة 
ى بالده الملـك الصالـح وقـام بتدبيـر المملكـة معهـا أيبـك الترآماني ثم تسلم المسلمون دمياط من الفرنسيس وأطلقوه فسار إل

   . فيمن بقي معه من جماعته

   . سريع  : وفي ذلك يقول جمال الدين يحيى بن مطروح الشاعر

أتيت مصرًا تبتغي ملكها تحسب أن الزمر يا طبـل ريـح وآل أصحابك   : قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدٍق من قؤول نصـوح
ا لعل عيسى منكم يستريح آجرك اهللا على ما جرى أفنيت عباد وفقك اهللا ألمثالهـ  ! أودعتهم بحسن تدبيـرك بطـن الضريـح

  ! دار ابن لقمان على حالها والقيد باٍق والطواشي صبيح  ! يسوع المسيح فقل لهم إذ أضمروا عودًة ألخذ ثاٍر أو لقصٍد صحيح
طليطلة من األندلس واقتصر من  وقـد تعـرض فـي التعريـف لإلشـارة لهـذه الواقعـة فـي الكلـام علـى مكاتبة األدفونش صاحب

   . هذه األبيات على األول واألخير فقط

وهي أمـة آالبهائـم يغلـب عليهـم الجهـل   : المملكة الثانية مملكة الجاللقة قال السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه
   . والجفاء

   . ومن زيهم أنهم ال يغسلون ثيابهم بل يترآونها عليهم إلى أن تبلى ويدخل أحدهم دار اآلخـر بغيـر إذن

   . وهـم أشـد من الفرنج ولهم بالد آثيرٌة شمالي األندلس ونسبتهم إلى مدينة لهـم قديمـة تسمـى جليقيـة  : قـال

   . دها ياء آخر الحروف وقافبكسـر الجيـم والالم المشددة وبع  : قـال فـي اللبـاب

   . ثم ياء ثانية وهاء  : قال في تقويم البلدان

   . وقاعدتهـا مدينـة سمـورة بسيـن مهملـة وميـم مشـددة مضمومة وراء مهملة مفتوحة وهاء في اآلخر
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   . والعرض ست وأربعون درجةحيث الطول عشر درج   : وموقعهـا فـي اإلقليـم السـادس مـن األقاليـم السبعـة قـال ابـن سعيـد

   . وهي من بالد الروم المتاخمة لألندلس وآأنه يريد أنها آانـت للـروم أوًال  : قال في اللباب

وهـي قاعدة جليقية أآبر مدن الفنش وفي   : وعن بعضهم أنها مدينة جليلٌة معظمة عندهم قال ابن سعيـد  : قال في تقويم البلدان
   . هر يعرف بهاجزيرة بين فرعين من ن

وآان المسلمون قد ملكوها ثم استرجعها الجاللقة زمن الفتنة ونهرها يصب في البحر المحيط الغربي حيث الطول خمس   : قال
   . درج وثالثون دقيقًة من الجزائر الخالدات والعرض سـٌت وأربعـون درجة

م المشددة المضموة والنون الساآنة والباء الموحـدة المفتوحـة والـراء بالال  : المملكة الثالثة مملكة اللنبردية قال في تقويم البلدان
   . ويقال لها النوبردية واألنبرديـة  : المهملة الساآنة والدال المهملة والياء المثناة التحتية والهاء قال

ن درجًة وسبٌع وثالثون دقيقة والعرض حيث الطول ثالثو  : وموقعهـا فـي أول اإلقليـم السـادس من األقاليم السبعة قال ابن سعيد
   . ثالث وأربعون درجة وخمسون دقيقًة

وملكها في زماننا صاحب   : وهـي ناحيـة مـن األرض الكبيرة وبالدها تحيط بها جباٌل إلى حد جنوة قال  : قال في تقويم البلدان
   . القسطنطينة ورثها من خاله المرآيش

يدراقون بكسر الراء المهملة وسكون المثناة التحتية ثم دال مهملة وراء مهملة وألف وقاف وغربي هذه البالد الر  : ثم قال
   . مضمومة وواو ونون في األاخر

   . ومعناه ملك راقون وقد تبدل القاف غينًا معجمة

   . فيقال ريدراغون وهو الموجود في مكاتبات أهل األندلس وهدنهم

طنطينية وبحر نيطش إلى نهاية المعمور في الشمال ويشتمل على عدة ممالك وبالد منها بالد الجهة الثانية ما شمالي مدينة القس
   . وهم على بحر نيطش من شرقيه وهم في شظف من العيش  : قال السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه  : الجرآس

   . والغالب عليهم دين النصرانية  : قال

رقوق صاحب الديار المصرية من المماليك أيام سلطنته ما يربو على العدد حتى صار منهم وقد جلب منهم الظاهر ب  : قلت
   . معظم جند الديار المصرية وصار بهم جمال مواآبها والملك باٍق فيهم بالديار المصرية إلى اآلن

   . على بحر نيطشبفتح الهمزة األولى والثانية وصاد مهملة في اآلخر وهم طائفة وبالدهم   : ومنه بالد األص

   . وقاعدتهـم مدينـة قرقـر

   . بكسـر القـاف وسكـون الراء المهملة وسكون القاف الثانية وآسر الراء المهملة في اآلخر  : قـال فـي تقويـم البلـدان

   . وموقعها في الشمال عن اإلقليم السابع أو في آخره

   . ة وثالثون دقيقة والعرض خمسون درجةوالقياس أنها حيث الطول خمٌس وخمسـون درجـ  : قال

   . وهي قلعٌة عاصيٌة منيعٌة في جبٍل ال يقـدر أحـٌد علـى الطلـوع إليـه وفـي وسـط الجبـل وطـاءة تسـع أهـل تلك البالد
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   . وعندها جبل عظيم شاهـق يقـال لـه جاطـر طـاغ يظهـر ألهـل السفـن مـن بحـر القـرم

   . وهـي في شمالي صاري آرمان على نحو يوم منها

   . ومنها بالد البرغال بضم الموحدة وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وألف ثم الم في اآلخر

   . ويقال لهم أوالق أيضًا بقاٍف في اآلخر

   . وقاعدتهم مدينة طرنو

   . هملتين والنون المفتوحة وواو في اآلخر وموقعها في اإلقليم السابعبالطاء المكسورة والراء الساآنة الم  : قال في تقويم البلدان

   . والقياس أنها حيث الطـول سـت وأربعون درجة وثالثون دقيقة والعرض خمسون درجة  : قال

   . وهي غربي صقجي على ثالثة أياٍم وأهلها آفار

   . قال بعض المسافرين وهي على خور البرغال

   . ر والسرب وهما طائفتان على بحر نيطشومنها بالد البلغا

   . فأما البلغار فبضم الباء الموحدة وسكون الالم وفتح الغين المعجمة وألف ثم راء مهملة

وهـم منسوبـون إلـى المدينـة التي يسكنوها وقد سماها في آتابه تقويـم البلـدان بلـار   : قال المؤيـد صاحـب حمـاة فـي تاريخـه
   . وفتـح اللـام وألـٍف وراء مهملة في اآلخر بضـم البـاء

   . ويقال لها بالعربية بلغار  : ثم قال

   . وأما السرب فبفتح السين وسكون الراء المهملتين وباء موحدة في اآلخر

   . وهم في مملكة صاحب البلغار

   . ـن األقاليـم السبعـةوقاعدة ملكهم مدينة بلغار المذآورة وموقعها في الشمال عن اإلقليـم السابـع م

   . حيث الطول ثمانون درجة والعرض خمسون درجـة وثالثـون دقيقـة  : قـال فـي األطوال

وهـي بلـدة في نهاية العمارة الشمالية قريبٌة من شط إثل من الجانب الشمالي الشرقي وهي وصراي في بر واحد وبينهما   : قـال
فوق عشرين مرحلًة وهي في وطاءة والجبل عنها أقل من يوم وبها ثالث حمامات وال يكون بها في شيء من الفواآه وال 

وحكـى لـي بعـض   : بردها وبها الفجل األسود في غاية الكبر قال المؤيد صاحب حمـاةأشجار الفواآهه من العنب وغيره لشدة 
   . أهلهـا أن فـي أول فصـل الصيـف ال يغيـب الشفـق عنهـا ويكـون ليلهـا فـي غاية القصـر

عين ونصٍف يبتديء عدم وهـذا الـذي حكـاه صحيـٌح موافـق لما يظهر باألعمال الفلكية ألن من عرض ثمانية وأرب  : ثـم قـال
   . غيبوبة الشفق في أول فصل الصيف وعرضها أآثر من ذلك فصح ذلك على آل تقدير

أن أقصر ليلها أربع ساعات ونصٌف تحريرًا   : وقـد حكـى فـي مسالـك األبصار عن حسن الرومي عن مسعود الموقت بها
   . وأنهم جربوه باألالت الرصدية فوجدوه آذلك
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   . وآان الغالب علهم النصرانية ثم أسلم منهم جماعٌة  : ة في تاريخهقال صاحب حما

وذآر في تقويم البلدان أن أهلها مسلمون حنفية وذآر المسعودي في مروج الذهب أنه آان بالسـرب والبلغـار دار إسلـام مـن 
   . قديم

ائفٌة من عباد الصليب ووصلت منهم رسٌل إلى صاحب أما اآلن فقد تبدلت بإيمانها آفرًا وتداولها ط  : قال في مسالك األبصار
مصر سنة إحدى وثالثين وسبعمائة بكتاب من صاحب السرب والبلغار يعرض نفسه على مودته ويسأله سيفًا يتقلده وسنجقًا 

على مفرج طـرد وحـش بقصـب بسنجـاٍب مقندس   : يقهر أعداءه به فأآرم رسوله وأحسـن نزلـه وجهـز لـه معـه خلعـًة آاملـة
إسكندري وآلوته زرآش وشاش بطرفين رقم ومنطقة ذهب وآالليب آذلك وسيٍف محًلى وسنجق سلطاني أصفر مذهب قال 

   . وجهز له أيضًا الخيل المسرجـة الملجمـة  : في التعريف

   . وربما أنه يظهر لصاحب السراي األنقياد والطاعة

   . ليهم وأخذه بخناقهم لقربهم منهوذلك لعظمة سلطانه ع  : قال في مسالك األبصار

   . ولصاحب السرب والبلغار مكاتبٌة تخصه عن األبواب السلطانية بالديار المصرية

   . ومنهـا بلـاد أفتكون بألٍف وفاٍء وتاٍء مثناة ثم آاٍف و واٍو ونون

   . وهي بالٌد تلي بالد البلغار في جهة الشمال

   . وقاعدتهـم مدينـٌة تسمـى قصبـة أفتكـون والقصبـة فـي مصطلحهـم المدينة الصغيرة

   . وبينها وبين البلغار مسافة عشرين يومًا بالسير المعتاد  : قال في مسالك األبصار

   . ر بساعٍة واحدةوحكي عن مسعود الموقت بالبلغار أنه حرر ليلها فوجد أقصر ليلها ثالث ساعاٍت ونصف أقصر من ليل البلغا

   . ومنها بالد الصقالبة بفتح الصاد المهملة والقاف وألف وآسر الالم وفتح الباء الموحدة وهاء في اآلخر

   . ويقال لبعض بالدها بالد سبراوير

أشهر ال يزال  وهي بالٌد شديدة البرد اليفارقها الثلج مدة ستة  : وهي تلي بالد أفتكون في جهة الشمال قال في مسالك األبصار
   . يسقط على جبالهم وبيوتهم ولهذا تقل المواشي عندهم

وليـس بعدهـم   : عبد الرحمن الخوارزمي الترجمان أن منها يجلب السمور والسنجاب ثـم قـال  : وحكى عن الفاضل شجاع الدين
   . فـي العمـارة شـيٌء

كون صالة أهل بلٍد ال يغيب عندهم الشفق حتى يطلع الصبح وذآـر أنـه جـاء جـده فتيا من بعض أهلها يسأل فيها آيف ت
   . لسرعة انقضاء الليل وهذا ظاهٌر في أن هذه البالد مسلمون أو فيهم المسلمون

   . ومنها بالد جولمان بجيم و واو والم ثم ميم وألف ونون

   . وهي تلي بالد سبراوير المقدمة الذآر فـي جهـة الشمـال

   . ال بلـاد سبراويـر فـي شـدة البـرد وآثـرة الثلج وأشد من ذلكوهـي علـى مثـل حـ
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وهؤالء هم سكان قلب الشمال والواصل إليهم من الناس قليٌل واألقوات عندهم   : قـال فـي مسالـك األبصـار قـال حسن الرومي
ر آفايته ثم يترآها وبعد سبع مرات ال قليلٌة حتى يحكى عنهم أن األنسان منهم يجمع عظام أي حيوان آـان ثـم يغلـي عليه بقد

   . يبقى فيها شيء من الودك

وهم مع ضيق العيش ليس في أجناس الرقيق أنعـم مـن أجسامهـم وال أحسـن مـن بياضهـم وصورتهـم تامـة الخلقـة فـي   : قال
   . حسـن وبيـاٍض ونعومة عجيبة ولكنهم زرق العيون

   . ى جهـة الشـرق وصل إلى مدينة قراقوم قاعدة القان الكبير القديمةوإذا سافر المسافر مـن جولمـان إلـ

   . وهي من بالد الصين وإذا سافر منها إلى جهة الغرب وصل إلى بالد الروس ثم إلى بالد الفرنج  : قال

   . ومنها بالد الروس بضم الراء المهملة وسكون الواو وسين مهملة في اآلخر

   . هـي بلـاٌد واغلـة فـي الشمـال فـي غربـي بلـاد جولمـان المقدمـة الذآـرقال في مسالك األبصـار و

   . ولهم جزائر أيضًا في بحر نيطش  : قـال صاحـب حمـاة فـي تاريخه

   . وهم أمٌة آبيرٌة ما بين بالد الباب وبالد فرنجـة  : ومنها بالد الباشقرد قال صاحب حماة في تاريخه

   . رى وفيهم مسلمون وهم شرسو األخالقوغالبهـم نصا  : قـال

   . وفي باشقرد قاٍض مسلٌم معتبر  : وهي مصاقبة لبالد جولمان ثم قال  : قال في مسالك األبصار

   . ومنها بالد البرجان بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الجيم وألف ونون وقد تبدل الجيـم شينـًا

   . وهـم أمـٌم آثيـرٌة طاغيـة قـد فشـا فيهـم التثليث  : يخـهقـال صاحـب حمـاة فـي تار

وبالدهـم واغلٌة في الشمال وأخبارهم وسير ملوآهم منقطعة عنا لبعدهم وجفاء طباعهم وقد تقدم أن البرجان غلب على   : قال
   . مكانهم األلمانية فيحتمل أنهم هؤالء ويحتمل أنهم طائفة أخرى منهم غير هؤالء

   . ا بلـاد بمـخ ببـاء موحـدة وميـم ثـم خـاء معجمةومنهـ

   . وهي بالٌد مشترآة بين بالد الروس والفرنج  : قال في مسالك األبصار

   . ومنهـا بلـاد بوغـزة ببـاء موحـدة ثـم واو وغيـن و زاي ثـم هـاء في اآلخر

وهـي بلـاٌد فـي أقصـى الشمال وليس بعدها   : الخوارزمـيقـال الشيـخ عـالء الديـن بـن النعمـان   : قال في مسالك األبصار
عمارة غير برج عظيم من بناء اإلسكندر على هيئة المنارة العالية ليس وراءه مذهب إال الظلمات وهي صحار وجباٌل ال 

ببحر أسود ال يزال  يفارقها الثلج والبرد وال تطلع عليها الشمس وال ينبت فيهـا نبـات وال يعيش فيها حيوان أصًال متصلٌة
   . يمطر والغيم منعقٌد عليه وال تطلع عليه الشمس أبدًا

إن اإلسكندر مر بأطراف أوائل جبال الظلمات الغربية من العمارة فرأى فيه أناسًا من جنس الترك   : ويقال  : قال ابن النعمان
أشبه شيء بالوحوش ال يعرف أحٌد بلغتهم وإذا أمسكهم أحد فروا من يده يأآلون من نبات الجبال المجاورة لهم فإذا أقحطوا 

قـد ذآـر فـي مسالـك األبصـار عـن الشيـخ عـالء الديـن بن النعمان أن التجار المترددين إلى  أآل بعضهم بعضًا واعلـم أنـه
بالد الديار المصرية ال يتعدون في سفرهم بالد البلغار ثم يرجعون من هناك ثم تجار بلغار يسافـرون منهـا إلـى بلـاد جولمـان 

   . ها عمارةوتجـار جولمان يسافرون إلى بالد بوغزة التي ليس بعد
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   . وقـد ذآـر فـي تقويـم البلـدان أن شمالـي بلـاد الـروس ممـا هـو متصـل بالبحـر المحيـط الشمالـي قومـًا يبايعـون مغايبـًة

وذآر عن بعض من سافر إلى تلك البالد أنه إذا وصل التجار إلى تخومهم أقاموا حتى يعلموا بهم ثم يتقدمون إلى مكان 
البيع والشراء فيضع آل تاجـر بضاعتـه ويعلمها بعالمٍة ثم يرجعون إلى منازلهم ثم يحضر أولئك القوم معروٍف عندهم ب

ويضعـون مقابـل تلـك البضائـع السمور والوشق والثعلب وما شاآل ذلك ويدعونه ويمضون ثم يحضر التجار من الغد فمن 
   . أعجبه ذلك أخذه واأل ترآه حتى يتفاصلوا على الرضا

   . وقد تقدم ذآر مثل ذلك عن قوٍم بالهند وعن قوٍم ببالد السودان في الكالم على مملكة مالي

وقد تقدم في الكالم على مملكة خوارزم والقبجاق من مملكة التورانيين في القسم الثاني منها أن الجرآس والروس   : قلـت
ـم الزرع ويدر الضرع وتجري األنهار وتجنى الثمار وال واألص أهل مدن عامرٍة آهلٍة وجبال مشجـرة مثمـرة ينبـت عنده

   . طاقة لهم بسلطان تلك البالد

 وإن آان فيهم ملوك فهم آالرعايا لصاحب السراي إن داروه بالطاعة والتحف والطرف آف عنهم 

  المقالة الثالثة في ذآر أموٍر تشترك فيها أنواع المكاتبات والواليات وغيرهما

نى واأللقاب ومقادير قطع الورق وما يناسب آل مقدار منها من األقالم ومقادير البياض فـي أول الـدرج من األسماء والك
وحاشيتـه ومقـدار بعـد مـا بيـن السطـور فـي الكتابـات وبيـان المستنـدات التي يصدر عنها ما يكتب من ديوان األنشاء بهذه 

ت وآيفية تعيين صاحب الديوان لها وبيان الفواتح والخواتم وفيه أربعة أبواب من مكاتبات و واليات وآتابة الملخصا  : المملكة
 االمور التي تشترك فيها انواع المكاتبات 

  الباب األول في األسماء والكنى واأللقاب  

 وفيه فصالن 

 الفصل األول   

شارة واشتقاقه من السمة وهي العالمة ألنه وفيه طرفان الطرف األول في األسماء واألسم عند النحاة ما دل على مسًمى داللة إ
   . يصير عالمًة على المسمى يميزه عن غيره أو من السمو ألن األسم يعلو المسمى باعتبار وضعه عليه

الجملة األولى في أصل التسمية والمقصود منها   : ثم المراد هنا باألسم أحد أقسام الكلم وهو ما ليس بكنية وال لقب وفيه جملتان
بأن   : أحدهما أن يكون األسم مرتجًال  : ويع األسماء وما يستحسن منها وما يستقبح أما أصل التسمية فهي ال تخرج عن أمرينوتن

يضعه الواضع على المسمـى ابتـداء آـأدد اسـم رجـل وسعـاد اسـم امـرأة فإنهمـا ليسـا بمسبوقيـن بالوضـع على غيرهما 
والثاني أن يكون األسم منقوًال عن معًنى آخر آاسٍد إذا سمـي بـه الرجـل نقـًال عـن الحيـوان والرجوع في معرفة ذلك إلى النقل 

   . المفتـرس وزيـٍد إذا سمـي بـه نقـًال عـن معنـى الزيادة وما أشبه ذلك

   . رتجلوهذا هو أآثر األسماء األعالم وقوعًا والرجوع في معرفته إلى النقل واألستقراء أيضًا آما تقدم في الم

   . وأما المقصود من التسمية فتمييز المسمى عن غيره باألسم الموضوع عليه ليتعرف

   . وأمـا تنويـع األسمـاء فيختلـف باختلـاف المسميـن وما يدور في خزائن خيالهم مما يألفونه ويجاورونه ويخالطونه

وهو   : وهو ولد الناقة وأسد  : أآثر أسمائهم منقولٌة عما لديهم مما يدور في خزائن خيالهم إما من أسماء الحيوان آبكر -فالعرب 
وهـو اسـٌم لواحـدة الحنظل الذي هو النبات المعروف من نبات   : الحيوان المفترس المعروف وإما من أسماء النبات آحنظلة

   . وهو اسم لشجرة من شجر البادية  : من شجر الغضى وعوسجةوهو اسٌم لشجرة   : البادية وطلحة
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   . وهو الصلد من الحجارة  : وهو الغليظ من األرض وصخر  : وإما من أجـزاء الـأرض آحزن

   . وهو أحد فصول السنة األربعة  : وإما مـن أسمـاء الزمـان آربيع

   . اسم لنجم معروٍف  : وإما من أسماء النجوم آسماك

آحارث فاعل من الحرث وهمام فاعل من هم أن يفعل آذا إلى غير ذلك من المنقوالت التي ال   : ا من أسماء الفاعلينوإم
   . تحصى

آمحارب ومقاتـل ومزاحـم ومدافـع ونحـو   : وآان من عادتهم أن يختاروا ألبنائهم من األسماء ما فيه البأس والشدة ونحو ذلك
أسماء أبنائنا ألعدائنا وأسماء موالينا   : آفرح ونجاح وسالم ومبارك وما أشبهها ويقولون  : التفاؤل ذلـك ولمواليهـم ما فيه معنى

   . لنا وذلك أن األنسان أآثر ما يدعو في ليله ونهاره مواليه لالستخدام دون أبناءه فإنه إنما يحتاج إليهم في وقت القتال ونحوه

لجالدة والقوة مما يألفونه ويجاورونه وغالب ما يسمون باسم بغا ومعناه بلغتهم راعوا في أسمائهم ما يدل على ا -والترك 
إمـا مفـردًا آمـا تقـدم وهـو قليـل وإمـا موصوفـًا بحيـوان مـن الحيوانات مقدمين الصفة على الموصوف على قاعدة   : الفحـل

   . لغتهم في ذلك آطيبغا بمعنى فحٍل مهٍر

   . آالطنبغـا بمعنى فحٍل ذهٍب وآمشبغا بمعنى فحٍل فضٍة وتمر بغا بمعنى فحٍل حديد  : نوإمـا بمعـدٍن مـن المعـاد

   . وربما أبدل اسم الفحل باسم الحديد واسمه بلغتهم دمرآبي دمر بمعنى أمير حديـد وطـي دمـر بمعنـى مهـر حديـد

سد وتنكز بمعنى بحر ونحو ذلك إلى غير ذلك من وربمـا أفـردوا األسـم بالوصـف آدمـر بمعنـى حديـد وأرسلـان بمعنـى أ
   . المفردات والمرآبات التي ال يأخذهـا حصـر

   . وآذلـك آـل أمـة مـن أمـم األعاجـم تراعي في التسمية ما يدور في خزانة خيالها مما يخالطونه ويجاورونه

   . وصحابهموأما األمم المتدينة فإنهم راعوا في أسمائهم التسمية بأسماء أنبيائهم 

تسمـوا باسمـي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الوارديـن فـي القرآن وهما محمد وأحمد إذ يقـول صلـى اللـه عليـه  -فالمسلمـون 
   . وسلـم تسمـوا باسمي

   . آآدم ونوٍح ولوٍط  : آإبراهيم وموسى وهارون وإما بقلٍة  : إما بكثرٍة  : وآذلك تسموا باسم غيره من األنبياء عليهم السالم

   . آأبي بكٍر وعمر وعثمـان وعلـي وحسـٍن وحسيـن ومـا أشبه ذلك  : وأخذوا بوافر حظ من أسماء الصحابة رضوان اهللا عليهم

آإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف   : عيسى وغيره من األنبياء عليهم السالم ممن يعتقدون نبوته تسموا باسم -والنصارى 
آمرقص وبولص   : آبطرس ويوحنا وتوما ومتى ولوقا وسمعان وبرتلوما وأندراوس ونحوها  : وموسى وآذلك أسماء الحواريين

   . وغيرهما

آإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولم   : نبياء الذين يعتقدون نبوتهمتسموا باسم موسى عليهالسالم وغيره من األ -واليهود 
   . يتسموا باسم عيسى عليه السالم إلنكارهم نبوته

آأسماء األنبياء عليهم السالم وعبد اهللا وعبد   : وأمـا مـا يستحسـن مـن األسمـاء فمـا وردت الشريعـة بالندب إلى التسمية به
تسموا بأسماء   "   : لترمذي من رواية أبي وهٍب الجشمي أن النبـي صلى اهللا عليه وسلم قالالرحمن ففي سنن أبي داود وا

   .  " األنبياء وأحب األسماء إلى اهللا عبد اهللا وعبد الرحمن وأصدقها حارٌث وهمام وأقبحها حرٌب ومرة 
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وإما للتطير به آرباح وأفلح ونجيح وراجح إما لكراهة لفظه آحرٍب ومرة   : وأما ما يستقبح فما وردت الشريعة بالنهي عنه
   . ورافع ونحوها

آالتسميـة   : أثم هو فيقال ال وإما لعظمٍة فيـه  : ففي صحيح مسلم وغيـره النهـي عـن التسميـة بمثل ذلك معلًال بأنك تقول
   . بشاهنشـاه ومعنـاه بالفارسيـة ملـك الملـأك

أن النبي   " أخنع اسٍم وقد ورد في جامع الترمذي من حديث عائشة رضي اهللا عنها ففـي الصحيحيـن من رواية أبي هريرة أنه 
   .  " صلى اهللا عليه وسلم آان يغير األسم القبيح 

النوع   : الجملة الثانية في مواضع ذآر األسماء في المكاتبات والواليات أما المكاتبات فاألسماء التي تذآر فيها على أربعة أنواع
المكتوب عنه وذآره إنما يقع في المكاتبات في موضع الخضوع والتواضع إذ من شأن المكتوب عنه ذلك وله األول اسم 

آما آان يكتب عن النبي صلى اهللا عليه   " من فالن إلى فالن   " في نفس المكاتبة وذلك فيما إذا آانت بصورة  - المحل األول 
مـن عبد اهللا فالن أمير المؤمنين إلى فالٍن وآما يكتب اآلن   : كتب عن الخلفـاءمن محمد رسول اهللا إلى فالٍن وآما آان ي  : وسلم

   . في المكاتبات السلطانية إلى ملوك المغرب وما يكتب عنهم إلى األبواب السلطانية ونحو ذلك

ٌن فقط ونحو ذلك على العالمة في المكاتبات آما يكتب المملوك فالن أو أخوه فالن أو شاآره فلـاٌن أو فال -المحل الثاني 
   . اختالف المراتب األتية على ما سيأتي الكالم عليه إن شاء اهللا تعالى

من فالن إلى فالن أو   " ابتداء المكاتبة آما يكتب في بعض المكاتبات  -النوع الثاني اسم المكتوب إليه وله محالن المحل األول 
كاتبات القانات فالن خان وآما يذآر اسم ملوك الكفر فـي مكاتباتهـم عـن ونحو ذلك وآما يكتب في م  " إلى فالٍن من فالٍن 

   . األبـواب السلطانيـة ونحـو ذلك

وفيما عدا ذلك من الكاتبات المصدرة بالتقبيل والدعاء وغيرهما من المصطلح عليه في زماننا وما قاربه ال يصرح باسم 
بصدد التعظيم للملقب أو المكني على ما سيأتي بيانه فيما بعد إن شـاء اللـه  المكتوب إليه غالبًا بخالف الكنية واللقب فإنهما

تعالـى ولذلـك لم يخاطب اهللا تعالى نبيه محمدًا في آتابه العزيز باسمه تشريفًا لمقامه ورفعًة لمحله فلم يقل يا محمد ويا أحمد 
   . آما قال يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى

   . الرسوليأيها   " بل قال 

   . وقد صرح أصحابنا الشافعية وغيرهم أنه ال يجوز نداؤه صلى اهللا عليه وسلم باسمه احتجاجًا باآلية الكريمة  " يأيها النبي 

أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم رأى رجـًال معه غالٌم فقال   " وفي آتـاب ابـن السنـي عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه 
قال أبي  -من هذا   : للغالم    .  " فال تمش أمامه وال تستسب له وال تجلس قبله والتدعه باسمه   : قال -

   . العنوان من األدنى إلى األعلى -المحل الثاني 

   . آما يكتب في عنوان بعض المكاتبات مطالعة المملوك فالن على ما سيأتي في الكالم على العنوان

ألن المكاتبة الصادرة إلى الشخص قائمٌة مقام خطابه بل   : ن اليخاطب باسمه فكذلك في مكاتبتهوإذا آان من تعظيم المخاطب أ
   . المكاتبة أجدر بالتعظيم الصطالحهم في القديم والحديث على ذلك

رته اسم المكتوب بسببه وهو مما ال نقص بسبب ذآره إذ ال بد من التصريح باسمه ليعرف اللهم إال أن يشتهر حتى تغني شه
هذا ما عهد به فالٌن إما الخليفة في عهده بالخالفة أو السلطنة   : فـي الطـرة بـأن يقال  : المحـل الـأول  : عن ذآر اسمه وله محالن

   . أو السلطان في عهده بالسلطنة على ما سيأتي بيانه

   . وفي معنى ذلك البيعات بأن يقال مبايعٌة شريفة لفالن ونحو ذلك
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هذا ما عهد عبد اهللا ووليه فالن أو من عبد اهللا ووليه فالن ونحو ذلك على اختالف   : صدر الوالية حيث يقال - المحل الثاني
   . المذاهب في االبتداء على ما سيأتي

عهـد هـذا مـا   : فـي الطـرة إمـا فـي العهـود حيـث يقـال - النوع الرابع اسم من تصدر إليه الوالية وله محالن المحـل الـأول 
   . فلـاٌن إلى فالن

   . أن يفوض إلى فالن أو أن يستقر فالن أو أن يرتب فالٌن  : وإما في التقاليد والتواقيع والمراسيم حيث يقال

أن يفـوض إلـى فلـان أو أن يستقر فالن أو أن يرتب فلـان علـى نظيـر مـا في   : أثنـاء الواليـة حيـث يقـال - المحـل الثانـي 
   . الطرة أما المولى عليه فقل أن يذآر آما في التحدث على شخص معين ونحوه

مراد بها ما صدر بأٍب أو أًم مثل أبي القاسم وأم آلثوم وما الطرف الثاني في الكنى والكنية عند النحاة أحد أقسام العلم أيضًا وال
   . أشبه ذلك

فكنوا األسد بأبي الحارث والثعلب بأبي   : وقـد آـان للعـرب بالكنـى أتـم العنايـة حتـى إنهم آنوا جملًة من الحيوان بكنًى مختلفٍة
  : حفصة والجرادة بأم عوف ونحو ذلك وفيه ثالث جمل الحصين والديك بأبي سليمان وآنوا الضبع بأمر عامٍر والدجاجة بأم

الجملة األولى في جواز الكنية وهي على نوعين النوع األول آنى المسلمين قـال الشيـخ محـي الديـن النـووي رحمـه اللـه فـي 
   . اص والعواموجواز التكني أشهر من أن نذآر فيه شيئًا منقوًال فإن دالئله يشترك فيها الخو  : آتابـه األذآار

   . والـأدب أن يخاطـب أهـل الفضـل ومـن قاربهـم بالكنيـة وآذلـك إن آتـب إليـه رسالـًة أو روى عنه روايًة  : قـال

   . حدثنا الشيخ أو اإلمام أبو فالٍن فالن بن فالن وما أشبهه  : فيقال

واعلـم أن األوليـن أآثـر مـا آانـوا يعظمون بعضهم بعضًا في المخاطبات ونحوها بالكنى ويرون ذلك فـي غايـة الرفعة ونهاية 
أبو فالن فالٌن وبالغوا في ذلك حتـى آنـوا مـن اسمـه فـي األصل آنية فقالوا في أبي   : فيقال  : التعظيم حتى في الخلفاء والملوك

عتناًء بشأن الكنية وربما وقـف األمـر فـي الزمـن القديـم فـي تكنيـة خاصـة الخليفـة وأمرائـه علـى ما يكنيه بكر أبو المناقب ا
   . به الخليفة فيكون له في الرفعة منتهى ينتهي إليه ثم رجع أمرهم بعد ذلك إلى التعظيم باأللقاب

إلى اآلن على ما ستقف عليه في مواضعه إن شاء اهللا تعالى علـى أن التعظيـم بالكنى باٍق في الخلفاء والملوك فمن دونهم 
   . وآذلك القضـاة والعلمـاء بخلـاف األمـراء والجنـد والكتـاب فإنـه ال عناية لهم بالتكني

ثـم ال فـرق في جواز التكني بين الرجال والنساء فقد آانت عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها النوع الثاني آنى أهل الكفر 
   . والآافر والفاسق والمبتدع إن آان ال يعرف إال بالكنية جاز تكنيته  : والفسقة والمبتدعين قال النووي

واسمه عبد العزى قيل :  إنه ذآر تكنيته لكونه آان ال يعرف إال بها وقيل :  آراهًة السمه  قـال تعالـى :   "  تبـت يـدا أبي لهٍب  " 
   . حيث جعل عبدًا للصنم وقد تكرر في الحديث ذآر أبي طالٍب بكنيته واسمه عبد مناف

   . وفـي الصحيـح أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لما مر بأرض الحجر من الشأم قال هذا قبر أبي رغاٍل لعاقر الناقة من قوم ثمود

آما ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسلـم رآـب علـى حمـاٍر وآذلـك إذا خيف من ذآره باسمه فتنٌة   : قـال
ليعـود سعـد بـن عبـادة رضـي اللـه عنـه فمـر فـي طريقـه علـى عبـد اهللا بـن أبـي ابـن سلـول المنافـق ومـا آـان مـن بذاءتـه 

لـه عليـه وسلـم سـار حتـى دخـل علـى سعـد بـن عبـادةعلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلم حين مر عليه وأن النبـي صلـى ال  - 
   . ألـم تسمـع إلـى مـا قـال أبو حباٍب يريد عبد اهللا بن أبي ابن سلول قال آذا وآذا  : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلـم

   . وذآر الحديث
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السم آما ثبت في الصحيحين أن النبـي صلـى اللـه عليـه فـإن آـان يعـرف بغيـر الكنيـة ولـم تخـف فتنـٌة لـم يـزد علـى ا  : قـال
   . آتـب مـن محمـٍد عبـد اللـه ورسولـه إلـى هرقـل فسمـاه باسمـه ولم يكنه وال لقبه بملك الروم  " وسلـم 

م قوًال وال نظهر لهم ودًا ونظائر هذا آثيرة وقدأمرنا باإلغالظ عليهم وال ينبغـي لنـا أن نكنيهـم وال نرفـق بهـم وال نلين له  : قال
   . وال مؤالفة

   . أن يكون للرجل ولٌد وأوالٌد -الجملة الثانية فيما يكنى به وهو على نوعين النوع األول آنى الرجال ولها حاالن الحـال األول 

نية الرجل بأبي فالنة آما فإن آان له ولٌد يكنى به وال فرق في ذلك بين أن يكون الولد ذآرًا أو أنثى فيجوز تك  : قال النووي
   . يجوز بأبي فالن

والد عبد   : فقد تكنى جماعٌة من أفاضل السلف من الصحابة والتابعين رضي اهللا عنهم بأبي فالنة فمن الصحابة أبو ليلى
   . آربالرحمن بن أبي ليلى وأبو فاطمة الليثي وأبو مريم األزدي وأبو رقية تميم الداري وأبو زرعة المقداد بن معدي 

   . ومن التابعين أبو عائشة مسروق بن األجدع وخالئق ال يحصون

   . فقـد آـان النبي صلى اهللا عليه وسلم يكنى بأبي القاسم وآان القاسم أآبر بنيه  : وإن آـان لـه أولـاٌد يكنـى بأآبرهـم

لـه صلـى اهللا عليه وسلم مـع قومـه فسمعهـم وفـي سنـن أبـي داود والنسائـي عـن شريـح الحارثـي أنـه وفـد علـى رسـول ال
   . فلـم تكنـى أبـا الحكـم  ! إن اهللا هو الحكـم وإليـه الحكـم  : يكنونـه بأبي الحكم فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

إن قومـي اختلفـوا فـي شيء فأتوني فحكمت بينهـم فرضي آال الفريقين   : قـال - ما   : صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا -
فما لك مـن ولـد  ! أحسن هذا شريح  -قـال  - فمـن أآبرهـم   : قـال -شريـٌح ومسلـم وعبـد اللـه   : قـال -     .  " فأنت أبو شريح   : قال -

   . فلـم تكنـى بغيـر أولـاد فـال بـأس بـه قـال النـووي

   . به وهذا الباب واسٌع ال يحصى من يتصف  : ثـم قال

فنص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه ال يجوز وذهـب ذاهبـون إلـى تخصيـص   : وقـد اختلف في جواز التكني بأبي القاسم
فإذا التفت   ! وهي أن اليهود آانوا ينادون يا أبا القاسم  : ذلـك بحياتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم احتجاجـًا بـأن المنـع فيه آان لعلة

لم نعنك قصدًا إليذائه صلى اهللا عليه وسلم وقد زالت هذه العلة بوفاته صلى اهللا عليه وسلم   : هللا عليه وسلم قالواالنبي صلى ا
   . واختاره النووي من أصحابنا الشافعية

إذا  وذهب آخرون إلى تخصيص المنع بما إذا جمع لواحٍد بين اإلسم والكنية بأن يتسمى محمدًا ويتكنى بأبي القاسم بخالف ما
   . لم يكن اسمه محمدًا فإنه يجوز وهو وجه قوي

   . فيجوز تكنيته حتى الصغير  : النووي  : أن ال يكون لرجل ولٌد بأن لم يولد له ولٌد أصًال قال -الحال الثاني 

اس خلقـًا وآـان لـي آـان النبـي صلـى اهللا عليه وسلم أحسن النـ  : ففـي الصحيحيـن عـن أنـس بـن مالـك رضـي اللـه عنـه قـال
أحسبه فطيمًا وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا جاء يقول يا أبا عمير ما فعل النغير   : أخ يقـال لـه أبـو عميـٍر قال الراوي

   . لنغير آان يلعب به

وآان من الصحابة رضوان اهللا عليهم جماعاٌت لهم آنًى قبل أن يولد لهم آأبي هريرة وخالئق ال يحصون من   : قال النووي
   . التابعين فمن بعدهم

   . وال آراهة فيه بل هو محبوب بشرطه  : قال
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أبو عمرو وأبو   : ي اهللا عنه ثالث آنًىواعلـم أن الرجل قد يكون له آنيتان فأآثر فقد آان ألمير المؤمنين عثمان ابن عفان رض
   . عبد اهللا وأبو ليلى

   . النوع الثاني آنى النساء والحال فيه أنه إن آان للمرأة ولٌد تكنت به ذآرًا أو أنثى آما تقدم في الرجل

   . وأن آان لها أوالد تكنت بأآبرهم مع جواز الكنية بغير أوالدها آما في الرجل أيضًا

ويجـوز تكنيتهـا ولـو لـم يولـد لهـا ففـي سنن أبي داود وغيره بأسانيد صحيحٍة عن عائشة رضـي اللـه عنهـا   : قال النـووي
   . يا رسول اهللا آل صواحبي لهن آنى  : قالت

   . نها تكنى أم عبد اهللايعني عبد اهللا بن الزبير وهو ابن أختها أسماء وآانت عائشة رضي اهللا ع -فأآتني بابنك عبد اهللا   : قال

   . قال هذا هو الصحيح المعروف

   . أسقطت من النبي صلى اهللا عليه وسلم سقطًا فسمـاه عبـد اللـه فحديـث ضعيف  : وما رواه ابن السني عن عائشة أنها قالت

   . ثم آما تجوز تكنية الرجل بأبي فالنة يجوز تكنية المرأة بأم فالنة من باب أولى

النوع األول تكني المكتوب عنه قال محمد بن   : ني في المكاتبات والواليات فأما الكنية في المكاتبات فعلى ثالثة أنواعفي التك
   . أول من اآتنى في آتبه الوليد بن عبد الملك  : عمر المدايني في آتاب القلم والدواة

ه فـي آتابـه وال في غيره إال أن ال يعرف إال بكنيته أو آانت والـأدب أن ال يذآـر الرجـل آنيتـ  : قـال النـووي فـي األذآـار
   . الكنية أشهر من اسمه

   . إذا آانت الكنية أشهر يكنى على نظيره ويسمى لمن فوقه ثم يلحق المعروف أبا فالن أو بأبي فالٍن  : وقال أبو جعفر النحاس

عن الخلفاء من عبد اهللا ووليـه أبـي فلـاٍن فلـاٍن أميـر  ثم الكنية من المكتوب عنه قد تكون في صدر الكتاب آما يكتب
أو فـي موضـع العالمـة آمـا يكتـب فـي الطغـراة من السلطان لملوك الكفـر بعـد سياقـه ألقـاب السلطـان أبـو فلـان   : المؤمنيـن

   . ى فالٍنفلـاٌن أو فـي العنـوان آمـا آـان يكتـب فـي المصطلح القديم من أبي فالٍن فالن إل

   . تكنية المكتوب إليه وبه آان اإلعتناء في الزمن المتقدم ال سيما إذا آان المكتوب إليه ممن يستحق التعظيم بالتكنية

وآنيـة المكتـوب إليـه تـارًة تكـون فـي عنـوان الكتـاب آمـا يكتـب إلـى أبـي فالن فالن وتارة تكون في صدر الكتاب آما آان 
   . إلى أبي فالن فالنيكتب من فالن 

النوع الثالث تكنية المكتوب بسببه وهـي تـارٌة تذآر في طرة الكتاب فيقال فمن قصد تعظيمه بما قصده أبو فالن فالن 
   . واستعماله قليل

   . وتارة تذآر في أثناء الكتاب حيث يجري ذآره

ية حيث يقال عهد شريف ألبي فالن فالن أو تقليد شريٌف بأن فـي طـرة الوال -أحدهمـا   : وأما الكنية في الواليات فلها محالن
   . يفوض إلى أبي فالًن فالن

   . في أثناء الواليات حيث يجري ذآره على ما سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى -والثاني 
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 الفصل الثاني من الباب األول من المقالة الثالثة في األلقاب   

وفيه طرفان الطرف األول في أصول األلقاب وفيه جملتان الجملة األولى في معنى اللقب والنعت وما يجوز منه ويمتنع أما 
   . بفتح الباء -اللقب فأصله في اللغة النبز 

إليه من  والنبز ما يخاطب به الرجل الرجل من ذآر عيوبه وما ستره عنده أحب  : قـال ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب
   . آشفه وليس من باب الشتم والقذف

   . وأما النعت فأصله في اللغة الصفة

لكن العامة استعملت اللقب   : وهو متفق على أنه ما يختاره الرجل قال  : نعته ينعته نعتًا إذا وصفه قال في ذخيرة الكتاب  : يقال
حتى وقع اإلتفاق واإلصطالح على استعماله في التشريف في موضع النعت الحسن وأوقعوه موقعه لكثرة استعمالهم إياه 

   . واإلجالل والتعظيم والزيادة في النباهة والتكرمة

فمن األلقـاب والنعوت ما هو صفة مدٍح ومنها ما   : والتحقيق في ذلك أن اللقب والنعت يستعمالن في المدح والذم جميعًا  : قلت
   . هو صفة ذم

أنه ما أدى إلى مدح أو ذم فالمؤدي إلى المدح آأمير المؤمنين وزين العابدين والمؤدي إلى الذم آأنف وقد عرفت النحاة اللقب ب
   . الناقة وسعيد آرز وما أشبه ذلك

والنعت تارة يكون صفة مدح وتارة يكون صفة ذم وال شك أن المراد هنا من اللقب والنعت ما أدى إلى المدح دون الذم وقد 
ن سموا صفات المدح التي يوردونها في صدور المكاتبات ونحوها بصيغة اإلفراد آاألمير واألميري اصطلح الكتاب على ا

واألجل واألجلي والكبير والكبيري ونحو ذلك ألقابًا وصفات المـدح التـي يوردونهاعلـى صـورة الترآيـب آسيـف أمير 
يص آل واحد منهم باإلسم الذي سموه به إال مجرد المؤمنين وظهير الملوك والسالطين ونحو ذلك نعوتًا وال معنى لتخص

فمن حيث أنها صفات مؤدية إلى المدح يطلق عليها وأما ما   : اصطالح وال نزاع في إطالق اللقب والنعت عليهما بإعتبارين
ي في يجوز من ذلك ويمتنع فالجائز منه ما أدى إلى المدح مما يحبه صاحبه ويؤثره بل ربما استحب آما صرح به النوو

   . األذآار لإلطباق على استعماله قديمًا وحديثًا

   . والممتنع منه ما أدى إلى الذم والنقيصة مما يكرهه اإلنسان وال يحب نسبته إليه

آاألعمش واألجلـح واألعمـى واألحـول واألشج واألصفر واألحدب   : وهو حرام باإلتفاق سواء آان صفة له  : قال النووي
   . واألشتر واألثرم واألقطع والزمن والمقعد واألشل وما أشبه ذلكواألصم واألزرق 

وال تنابزوا باأللقاب بئس اإلسم   : آابن الصوراء ونحو ذلك مما يكرهه قال تعالى  : آابن األعمى أو ألمه  : أو آان صفة ألبيه
   .  " الفسوق بعد اإليمان 

يف لمن ال يعرفـه إال بذلـك ودالئـل ذآـره آثيرٌة مشهورة وهو أحد واتفقوا على جواز ذآره بذلك على جهة التعر  : قال
   . المواضع التي يجوز فيها الغيبة

الجلمة الثانية في أصل وضع األلقاب والنعوت المؤدية إلى المدح واعلـم أن ألقـاب المـدح ونعوتـه لـم تزل واقعًة على أشراف 
الناس وجلة الخلق في القديم والحديث فقـد ثبـت تلقيـب إبراهيـم عليـه السلـام بالخليـل وتلقيـب موسى عليه السالم بالكليم 

ـام بالمسيـح وتلقيـب يونـس عليـه السلـام ذي النـون وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم يلقب قبل البعثة وتلقيب عيسى عليـه السل
آذي يزن وذي المنار وذي نواس وذي رعين وذي جدٍن   : باألمين ووردت التواريخ بذآر ألقاب جماعٍة من العرب في الجاهلية

   . وغيرهم مما هو مشهور شائع
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مدح على آثيٍر من عظماء اإلسالم وأشرافـه آالصحابـة رضـوان اللـه عليهـم فمـن بعدهم من الخلفاء وآذلك وقعت ألقاب ال
فكان لقب أبي بكر عتيقًا ثم لقب بالصديق بعد ذلك ولقب عمر الفاروق ولقب عثمان ذا النورين ولقب علي   : والوزراء وغيرهم

د بن الوليد سيف اهللا ولقب عمرو بن عمرو ذا اليدين ولقب مالك بن حيدرة ولقب حمزة بن عبد المطلـب أسـد اللـه ولقب خال
التيهان األنصاري ذا السيفين ولقب خزيمة بن ثابت األنصاري ذا الشهادتين ولقب جعفر بن أبي طالب بعد استشهاده ذا 

   . الجناحين

إلى بني العباس وأخذت البيعة إلبراهيم بن محمٍد وأمـا الخلفـاء فخلفـاء بنـي أميـة لـم يتلقـب أحـد منهـم فلما صارت الخالفة 
   . فتلقب محمد بن علي بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بني أمية  : لقب باإلمام ثم تلقب من بعده من خلفائهم

مشهورة على  القائم وقيل المهتدي وقيل المرتضي وألقاب الخلفاء بعده وإلى زماننا معروفة  : فقيل  : واختلـف فـي لقبه بالخالفة
   . ما مر ذآره في المقالة الثانية

وعلى ذلك آانت ألقاب خلفاء بني أمية باألندلس إلى حين انقراضهم على ما هو مذآور في مكاتبة صاحب األندلس على ما 
   . سيأتي في المكاتبات في المقالة الرابعة إن شاء اهللا تعالى

ب بعد ذلك وتال الخلفاء في األلقاب الوزراء الستقبال الدولة العباسية وما بعد ثم تعدت ألقاب الخالفة إلى آثير من ملوك الغر
فلقب أبو سلمة الخالل وزير السفاح بوزير آل محمد ولقـب المهدي وزيره يعقوب بن داود بن طهمان األخ في اهللا ولقب   : ذلك

ل ذا الرياستين ولقب المعتمد على اهللا وزيره المأمون الفضل بن سهل حين استوزره ذا الكفايتين ولقب أخاه الحسن بن سه
صاعد بن مخلد ذا الوزارتين إشارة إلى وزارة المعتمد والموفق وآان لقب إسماعيل ابن بلبل الشكور الناصر لدين اهللا آألقاب 

   . الخلفاء

الدعوة بأمير آل محمد  فتلقب أبو مسلم الخراسلني صاحب  : وآذلك وقع التلقيب لجماعة من أرباب السيوف وقواد الجيوش
وقيل سيف آل محمد وتلقب أبوالطيب طاهر بن الحسين بذي اليمينين ولقـب المعتصـم باللـه حيـدر ابـن آـاووس باألفشيـن 

ألنـه أشروسنـي واألفشيـن لقـٌب علـى الملـك بأشروسنة ولقب إسحاق بن آيداح أيام المعتمد بذي السيفين ولقب مؤنس في أيام 
المظفـر ولقـب سالمـة أخـو نجـح أيـام القاهـر بالمؤتمـن ولقـب أبو بكر بن محمد بن طغج الراضي باهللا باألخشيد المقتدر ب

   . واألخشيد لقٌب على الملك بفرغانة

للـه ولـي الدولـة فلقب المكتفي أبا الحسين بن القاسم بـن عبيـد ا  : ثـم وقـع التلقيـب باإلضافـة إلـى الدولـة فـي أيـام المكتفـي باهللا
   . وهـو أول مـن لقـب باإلضافة إلى الدولة ولقب المقتدر باهللا علي بن أبي الحسين المتقدم ذآره عميد الدولة

ووافت الدولة البويهية أيام المطيع هللا واألمـر جـاٍر علـى التلقيـب باإلضافـة للدولـة فافتتحـت ألقـاب الملـوك باإلضافـة إلى 
فلقب أبو الحسـن علـي بـن بويـه بعمـاد الدولـة ولقب أخوه أبو علي   : أول من لقب بذلك من الملوك بنو بويه الثالثةالدولة فكان 

الحسن بردن الدولة وأخوهما أبو الحسين أحمـد بمعـز الدولة ثم وافى عضد الدولة من بعدهم فاقترح أن يلقب بتاج الدولة فلم 
لة فلما بذل نفسه للمعاونة على األتراك اختار له أبو إسحاق الصابي صاحب ديوان اإلنشاء يجب إليه وعـدل بـه إلى عضد الدو

تاج الملة مضافًا إلى عضد الدولة فكان يقال عضد الدولة وتاج الملة ولقب أبو محمد الحسن بن حمدان أيام المتقي هللا ناصر 
   . الدولة ولقب أخوه أبوالحسن علي بن حمدان سيف الدولة

   . األمر على التلقيب باإلضافة إلى الدولة القادر باهللا فافتتح التلقيب باإلضافة إلى الدينوبقي 

   . وآـان أول مـن لقـب باإلضافـة إليه أبو نصر بهاء الدولة ابن عضد الدولة بن بويه

ثم تزايد التلقيب به وأفرط   : عمانزيد على لقبه بهاء الدولة نظام الدين فكان يقال بهاء الدولة ونظام الدين قال ابن حاجب الن
   . حتى دخل في الكتاب والجند واألعراب واألآراد وسائر من طلب وأراد وآره حتى صار لقبًا على األصل

وال شـك أنـه فـي زماننـا قـد خـرج عـن الحـد حتـى تعاطـاه أهـل األسـواق ومن في معناهم ولم تصر به ميزة لكبير على 
   . خفيف  : ئلهمصغبير حتى قال قا
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طلـع الديـن مستغيثـًا إلى الل ه وقال العباد قد ظلموني يتسمـون بـي وحقك ال أع رف منهم شخصًا وال يعرفوني أمـا الديـار 
المصريـة فكـان جريهـم فـي األلقاب على ما ينتهي إليهم خبره من ألقاب الدولة العباسية ببغداد فتلقب الفاطميين بها نحو ألقاب 

اء بني العباس ببغداد فكان لقب أول خلفائهم بها المعـز لديـن اللـه وثانيهـم بهـا العزيـز باللـه وعلـى ذلك إلى أن آان لقب خلف
   . آخرهم العاضد لدين اهللا على ما تقدم في المقالة الثانية في الكالم على ملوك الديار المصرية

ن لقب بذلك في دولتهم ولي الدولة بن أبي آدينة وزير المستنصر وأيضًا وتلقب وزراؤهم وآتابهم باإلضافة إلى الدولة ومم
   . ولي الدولة بن خيران آاتب اإلنشاء المشهور

   . ثم تلقب الوزراء بعده بنحو األفضل والمأمون

   . ثم تلقبوا بالملك الفالني آملك األفضل والملك الصالح ونحو ذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى

وآـان الكتـاب فـي أواخـر الدولـة الفاطميـة إلـى أثنـاء الدولـة األيوبية يلقبون بالفاضل والرشيد والعماد ومـا أشبـه ذلـك ثـم 
دخولوا في عموم التلقيب باإلضافة إلى الدين واختص التلقيب باإلضافة إلى الدولة آولي الدولة بكتاب النصارى واألمر على 

   . ذلك إلى اآلن

لطرف الثاني في بيان معاني األلقاب وفيه تسع جمل الجلمة األولى في األلقاب الخاصة بأرباب الوظائف المعتبرة التي بها ا
انتظام أمور المملكة وقوامها وهي قسمان القسم األول وهي نوعان النوع األول األلقاب القديمة المتداولة الحكم إلى زماننا 

وهو لقب على الزعيم األعظم القائم  -الخيلفة  -رباب السيوف وهي سبعة ألقاب األول وهي صنفان الصنف األول ألقاب أ
إنه فعيل بمعنى مفعول آجريح بمعنى مجروح وقتيل بمعنى مقتول ويكون المعنى أنه   : بأمور األمة وقد اختلف في معناه فقيل

إن آدم عليه السالم أول من   : على قول من قال  " رض خليفـًة إنـي جاعـٌل فـي الـأ  " يخلفه مـن بعـده وعليـه حمـل قولـه تعالـى 
   . عمر األرض وخلفه بنوه من بعده

فعيـل بمعنـى فاعـل ويكـون المراد أنه يخلف من بعده وعليه حمل اآلية من قال إنه آان قبله فـي الـأرض الجـن وإنـه   : وقيـل
   . ـاب وعليـه اقتصر البغوي في شرح السنة والماوردي في األحكام السلطانيةخلفهمـم فيهـا واختـاره النحـاس فـي صناعـة الكت

   . وعليه خوطب أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بخليفة رسول اهللا  : قال النحاس

   . وقد أجازوا أن يقال في الخليفة خليفة رسول اهللا ألنه خلفه في أمته

واختلفـوا هـل يجـوز أن يقـال فيـه خليفة اهللا :  فيجوز بعضهم ذلك لقيامه بحقوقه في خلقه محتجين بقولـه تعالـى :   "  وهو الذي 
وامتنع جمهور الفقهاء من ذلك محتجين بأنه إنما يستخلف من يغيب أو يموت واهللا تعالى باٍق موجود  جعلكم خالئف األرض  " 

   . إلى األبد ال يغيب وال يموت

لست بخليفة اهللا ولكني خليفة   : فقال - يا خليفة اهللا   : ويؤيد ما نقل عن الجمهور بما روى أنه قيل ألبي بكر رضي اهللا عنه
إن أمي سمتني عمر فلو   ! لقد تناولت متناوًال بعيدًا  ! ويلك  : فقال -يا خليفة اهللا   : ل لعمر بن عبد العزيزرسول اهللا وقال رج

دعوتني بهذا اإلسم قبلت ثـم آبـرت فكنيـت أبـا حفـٍص فلـو دعوتنـي به قبلت ثم وليتموني أمورآم فسميتموني أمير المؤمنين 
   . فلو دعوتني به آفاك

وخـص البغـوي جـواز إطلـاق ذلـك بآدم وادود عليهما السالم محتجًا بقوله تعالى في حق آدم  "  إني جاعـل فـي الـأرض خليفـة 
 ثم قال :  وال يسمى أحٌد خليفة اهللا بعدهما .   وقولـه فـي حـق داود  "  يـا داود إنـا جعلنـاك خليفـة فـي الـأرض  "   " 

   . ويسمى خليفة وإن آان مخالفًا لسيرة أئمة العدل  : قال في شرح السنة

ثم قد آره جماعٌة من الفقهاء منهم أحمد بن حنبل إطالق اسم الخليفة على ما بعد خالفة الحسن بن علي رضي اهللا عنهما فيما 
وغيره محتجين بحديث الخالفة بعدي ثالثون يعني ثالثين سنة وآان انقضاء الثالثين بانقضاء خالفة الحسن ولما حكاه النحاس 
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وقـد روي أن عمـر بـن الخطـاب رضي اهللا عنه سأل طلحة   : انقضـت الخالفـة قـال المعافـى بـن إسماعيـل فـي تفسيـره
الخليفة الذي يعدل في   : فقـال سلمان -فقال طلحة والزبير ال نـدري  -ملك والزبير وآعبًا وسلمان عن الفرق بين الخليفة وال

فقال  - الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهلـه والوالـد علـى ولده ويقضي بينهم بكتاب اهللا تعالى
واختلف في الهاء في   !  ألهم سلمان حكمًا وعلمًاما آنت أحسب أن في هذا المجلس من يفرق بين الخليفة والملك ولكن اهللا  : آعب
فقيل أدخلت فيه للمبالغة آما أدخلت في رجٍل داهية وراوية وعالمـة وسابـة وهو قول الفراء واستحسنه النحاس ناقًال له   : آخره

   . عن أآثر النحويين وخطأه علي بن سليمان محتجًا بأنه لو آان آذلك لكان التأنيث فيه حقيقًا

   . وربما أسقطوا الهاء منـه وأضافـوه فقالـوا فلـاٌن خليف فالٍن يعنون خليفته  : وقيل الهاء فيه لتأنيث الصيغة قال النحاس

ثم األصل فيه التذآير نظرًا للمعنى ألن المراد بالخليفة رجًل وهو مذآر فيقال أمر الخليفة بكذا على التذآير وأجاز الكوفيون 
أبوك خليفٌة ولدته أخـرى فإن ظهر اسم الخليفة تعين التذآير   : فيه التأنيث على لفظ خليفٍة فيقال أمرت الخليفة بكذا وأنشد الفراء

   . ال أبو جعفٍر الخليفة أو قال الراضي الخليفة ونحو ذلكباتفاق فتقول ق

وعلى خالئف  ويجمع على خلفاء آكريم وآرماء وعليه ورد قوله تعالى :   "  واذآروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوٍح  " 
والنسبة إليه خلفي آما ينسب إلى حنيفة  آصحيفة وصحائف وعليه جاء قوله تعالى :   "  وهو الذي جعلكم خالئـف األرض  " 

حنفي وقول العامة درهم خليفتي ونحـوه خطأ إذ قاعدة النسب أن يحذف من المنسوب إليه الياء وهاء التأنيث على ما هو مقرر 
   . في علـم النحـو

وأول مـا نبـدأ بالمكاتبـة   : ـم فـي ذلـك المقـر الشهابـي بـن فضـل اللـه رحمـه اللـه فـي آتابـه التعريـف حيـث قـالوممـن وه
   . إلى األبواب الشريفة الخليفتية ولعله سبق قلم منه وإال فالمسألة أظهر من أن يجهلها أو تخفى عليه

   . الملـك -الثانـي 

وهـو الزعيـم األعظـم ممـن لم يطلق عليه اسم الخالفة وقد نطق القرآن بذآره في غيـر موضـع آمـا فـي قولـه تعالـى :   "  إن 
 إلى غير ذلك من اآليات .    "  وقال الملك ائتوني به  "  اللـه قـد بعـث لكم طالوت ملكًا  " 

قال الجوهري :  والملك  ويقال فيه ملك بكسر الالم وملك بإسكانها ومليك بزيادة ياء ومنه قولـه تعالـى :   "  عنـد مليـٍك مقتدٍر  " 
   . مقصوٌر من مالك أو مليك ويجمع على ملوك وأمالك

   . ويقال لموضع الملك المملكة

   . السلطان وهو اسٌم خاٌص في العرف العام بالملوك -الثالث 

إن أول من لقب به خالد بـن برمـك وزيـر الرشيـد لقبـه بـه الرشيد تعظيمًا له ثم انقطع التلقيب به إلى أيام بني بويه   : ويقال
   . يرهم وهلم جرا إلى زماننافتلقب به ملوآهم فمن بعدهم من الملوك السالجقة وغ

 يعني من حجة .   وأصلـه فـي اللغة الحجة قال تعالى :   "  وما آان له عليهم من سلطاٍن  " 

   . وسمي السلطان بذلك ألنه حجة على الرعية يجب عليهم االنقياد إليه

لقهره الرعية وانقيادهم لـه وقيـل مشتـق من السليط وهو   : نه مشتق من السالطة وهي القهر والغلبةفقيل إ  : واختلف في اشتقاقه
   . الشيرج في لغة أهل اليمن ألنه يستضاء به في خالص الحقوق وقيل من قولهم لساٌن سليط أي حاد ماٍض لمضي أمره ونفوذه

   . آقفيز وقفزاٍن وبعير وبعراٍن السلطان جمٌع واحده سليط  : وقال محمد بن يزيد البصري

   . أنه يكون واحدًا ويكون جمعًا ثم هو يذآر على معنى الرجل ويؤنث على معنى الحجة  : وحكـى صاحب ذخيرة الكتاب
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   . وحكى الكسائي والفراء على التأنيث عن بعض العرب قضت به عليـك السلطـان

الفـرق بينـه وبيـن الملك أن الملك يختص بالزعيم األعظم والسلطان يطلق عليه قـال العسكـري فـي آتابـه الفـروق فـي اللغـة و
   . وعلى غيره

وعلـى مـا ذآـره العسكري عرف الفقهاء في آتبهم إذ يطلقونه على الحاآم من حيث وحتى على ومـن حيـث إن السلطـان أعـم 
ع السلطان أوُال على الملك وعلى غيره ثم يخرج غير الملك بعد ذلك ليق  : مـن الملـك يقـدم عليه في قولهم السلطان الملك الفالني

   . بذآر الملك

   . الوزير وهو المتحدث للملك في أمر مملكته -الرابع 

   . فقيل مشتق من الوزر بفتح الواو والزاي وهو الملجأ  : واختلف في اشتقاقه

سمي بذلك ألن الرعية يلجـأون إليهـم فـي حوائجهـم وقيـل مشتـق مـن األوزار وهي األمتعة  ومنه قوله تعالى  "  آال ال وزر  " 
  :  سمي بذلك ألنه متقلد بخزائن الملك وأمتعته وقيل مشتق من الوزر "ومنه قوله تعالى  "  ولكنا حملنا أوزارًا من زينة القوم  

سمي بذلك ألنه يتحمل أثقال الملك وقيل  بكسر الواو وإسكان الزاي وهو الثقل ومنه قوله تعالى  "  حتى تضع الحرب أوزارها  " 
وهو الظهر سمي بذلك ألن الملك يقوى بوزيره آقوة البدن بالظهر وتكون الواو فيه على هذا التقدير منقلبًة   : مشتق من األزر

   . عن همزة

   . وقـد أوضحـت القـول فـي ذلـك فـي النفحـات النشريـة فـي الـوزارة البدريـة

حفص بن سلمان الخالل   : وأول من لقب بالوزارة في اإلسالم أبو سلمة  : عيون المعارف في أخبار الخالئف قـال القضاعي في
   . وزير السفاح

   . وإنما آانوا قبل ذلك يقولون آاتب  : قال

الوزراء بالديار وهو الذي يفوض اإلمام إليه تدبير اإلمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده آما آانت   : ثم هو إما وزير تفويض
وهو الذي يكون وسيطًا بين اإلمام والرعايا   : المصرية من لدن وزارة بـدر الجمالـي وإلى حين انقراضها وإما وزير تنفيذ

   . معتمدًا على رأي اإلمام وتدبيره

عـن ذلـك آلـه حتـى لـم وهذه هي التي آان أهل الدولة الفاطمية يعبرون عنها بالوساطة أما الوزارة في زماننا فقد تقاصـرت 
يبق منها إال اإلسم دون الرسم ولم تزل الوزارة في الدول تتردد بين أرباب السيوف واألقالم تارًة وتارًة إال أنها في زماننا في 

   . أرباب األقالم

   . األميـر - الخامـس 

   . وهـو زعيـم الجيـش أو الناحيـة ونحـو ذلك ممن يوليه اإلمام

   . لغة ذو األمر وهو فعيل بمعنى فاعل فيكون أمير بمعنى آمروأصله في ال

أمر فالن إذا صار أميرًا والمصدر اإلمرة واإلمارة بالكسر فيهما والتأمير تولية األمير   : سمي بذلك المتثال قومه أمره يقال
   . وهي وظيفة قديمة

   . الحاجب -السادس 

   . وهو في أصل الوضع عبارٌة عمن يبلغ األخبار من الرعية إلى اإلمام ويأخـذ لهـم اإلذن منه



 

314 
 

وهي وظيفٌة قديمة الوضع آانت البتداء الخالفة في ذآر القضاعي في عيـون المعـارف لكـل خليفـة حاجبًا من ابتداء األمر 
عنه شديدًا مواله وحاجب عمر يرفأ مواله وحاجب عثمان فذآر أنه آان حاجب أبي بكر الصديق رضي اهللا   : وإلى زمانه

حمران مواله وحاجب علي قنبرًا مواله وعلى ذلك في آل خليفة ماعدا الحسن ابن علي رضي اهللا عنهما فإنـه لـم يذآـر لـه 
   . حاجبـًا

   . وسمـي الحاجـب بذلـك ألنـه يحجـب الخليفـة أو الملك عمن يدخل إليه بغير إذن

هذا المنادي إلى اهللا في الصالة والفلـاح فـال تعوجنـه عنـي وال سلطـان   : وليتك حجابي وعزلتك عن أربع  "   : اد لحاجبهقال زي
لـك عليـه وطـارق الليـل فـال تحجبـه فشر ما جاء به ولو آان خيـرًا مـا جـاء فـي تلـك الساعة ورسول الثغر فإنه إن أبطأ 

   .  " ه علي وإن آنت في لحافي وصاحب الطعام فإن الطعام إذ أعيد تسخينه فسد ساعًة أفسد عمل سنٍة فأدخل

ثم تصرف النـاس فـي هـذا اللقـب ووضعـوه فـي غيـر موضعـه حتـى آـان فـي أعقـاب خالفـة بنـي أميـة باألندلـس ربمـا 
بالديار المصرية يعبرون عنه بصاحب البـاب آمـا  أطلـق علـى مـن قـام مقـام الخليفـة فـي األمـر وآانـوا في الدولة الفاطمية

   . سبـق بيانـه فـي المقالـة الثانيـة فـي الكلـام علـى ترتـب دولتهـم

أمـا فـي زماننا فإنه عبارٌة عمن يقف بين يدي السلطان ونحوه في المواآب ليبلغ ضرورات الرعية إليه ويرآب أمامه بعصًا 
   . ن المتداعيين خصوصًا فيمـا ال تسـوغ الدعوى فيه من األمور الديوانية ونحوهافي يده ويتصدى لفصل المظالم بي

وله ببالد المغرب واألندلس أوضاٌع تخصه في القديم والحديث على ما سيأتي ذآره في الكالم على مكاتباتهم في المقالة 
   . الرابعة إن شاء اهللا تعالى

   . صاحب الشرطة -السابع 

وهو المعبر عنه في زماننا بالوالي وتجمـع الشرطـة علـى شـرٍط يضـم الشيـن المعجمـة   : مة وإسكان الراءبضم الشين المعج
   . وفتـح الـراء

أحدهمـا أنـه مشتـق مـن الشـرط بفتح الشين والراء وهي العالمة ألنهم يجعلون ألنفسهم عالماٍت يعرفون   : وفـي اشتقاقـه قولـان
وهو رذال المال ألنهم يتحدثون في أرذال الناس وسفلتهم ممن   : اعة يعني عالماتها وقيل من الشرط أيضًابها ومنـه أشـراط الس

   . ال مال له من اللصوص ونحوهم

   . القاضي -الصنف الثاني ألقاب أرباب األقالم وفيه ثالثة ألقاب األول 

   . شرعيةوهو عبارة عمن يتولى فصل األمور بين المتداعيين في األحكام ال

   . وهـي وظيفـٌة قديمـة آانـت فـي زمـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

فقـد ذآـر القضاعـي أنـه صلـى اهللا عليـه وسلـم ولـى القضـاء باليمـن علـي بـن أبـي طالب ومعاذ بن جبل وأبا موسى 
   . نهاألشعري وأن أبا بكر رضي اهللا عنه ولى القضاء عمر بن الخطاب رضي اهللا ع

ثم هو مشتٌق من القضاء واختلف في معناه فقال أبو عبيد :  هو إحكام الشيء والفراغ منه ومنـه قولـه تعالـى :   "  وقضينـا إلـى 
 أي أخبرناهـم بذلـك وفرغنـا لهم منه .   بنـي إسرائيـل فـي الكتـاب  " 

   . وسمي القاضي قاضيًا ألنه يقال قضي بين الخصمين إذا فصل بينهما وفـرغ  : لنحاسقال أبو جعفر ا

وسمـي القاضـي بذلـك ألنـه يقطع  وقيل معناه القطع يقال قضى الشيء إذا قطعه ومنه قوله تعالى :   "  فاقض ما أنت قاٍض  " 
   . الخصومة بين الخصمين بالحكم
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على أن آتاب الزمان يطلقون هـذا اللقـب واأللقاب المتفرعة منه آالقضائي والقاضوي على أرباب األقالم في الجملة سواء 
   . لى ذلك عرف العامة أيضًاآان صاحب اللقب متصديًا لهذه الوظيفة أو غيرها آسائر العلماء والكتاب ومن في معناهم وع

   . المحتسـب -الثانـي 

   . وهو عبارٌة عمن يقوم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحدث في أمر المكاييـل والموازيـن ونحوهمـا

ونة من وهو مشتٌق من قولهم حسبك بمعنـى اآفف سمي بذلك ألنه يكفي الناس مؤ  : قـال المـاوردي فـي األحكام السلطانية
   . يبخسهم حقوقهم

   . وحقيقته في اللغة المجتهد في آفاية المسلمين ومنفعتهم إذ حقيقة افتعل عند الخليل وسيبويه بمعنى اجتهد  : قال النحاس

   . وأول مـن قـام بهـذا األمـر وصنـع الـدرة عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه فـي خالفتـه

اطميـة بالديـار المصريـة يضيفونهـا إلـى الشرطـة فـي بعـض األحيـان آما هو موجود في تقاليد وقـد آانـوا في األيـام الف
   . الحسبة في زمانهم

   . الكاتـب - الثالـث 

وقـد تقـدم اشتقاقه ومعناه في مقدمة الكتاب وأنه آان في الزمن األول عند اإلطلـاق إنمـا يـراد بـه آاتـب اإلنشـاء ثـم تغييـر 
ـل بعد ذلك إلى أن صار في العرف العام بالديار المصريـة عنـد اإلطلـاق يـراد بـه آاتـب المال ومن في معناه وهو من الح

األلقاب القديمة في الكالم على الـوزراة مـن آالم القضاعي أنهم قبل التلقيب بالوزراة في الدولة العباسية في خالفة السفاح إنما 
ن األلقـاب القديمـة المتداولـة ألقـاٌب أخـرى آانـت مستعملـة فـي األيـام الفاطمية ثم رفضت اآلن ووراء ما تقـدم مـ  : قلت

   . وترآت

   . وهو المتحدث في فصل الخصومات  " صاحب المظالم   " آـ 

   . وهو المتحدث في أمر المساجد والصلوات  : وصاحب الصالة

   . وآالمتحدث في الوساطة وهي القيام بوظيفة الوزراة ممن لم يؤهل إلطالق اسم الوزراة عليه

   . وصاحب الباب آنحو الحاجب

   . وداعي الدعاة للشيعة ونحو ذلك

   . النوع الثاني األلقاب المحدثة وهي إما عربية وإما عجمية

   . فارسيـةوالعجمية منها إما فارسيـة وإمـا ترآيـة وأآثرهـا ال

والسبـب فـي استعمـال الفارسـي منهـا وإن آانـت الفـرس لـم تلهـا فـي اإلسلـام أن الخالفـة آانت ببغداد وغالب آالم أهلها 
الفارسية والوظائف منقولة عنها إلـى هـذه المملكـة إمـا مضاهـاًة آمـا فـي الدولة الفاطمية على قلة آما في االسفهسالر وإما 

   . ا في الدولة األيوبية فيما بعدتبعًا آم

الصنف األول المفردة وهي ضربان وهو ثالثة ألقاب األول  : وهي أربعة أصناف وهو لقٌب على القائم مقام السلطان   : النائب - 
   . في عامة أموره أو غالبهـا واأللـف فيـه منقلبـٌة عـن واٍو
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   . بًا إذا قام مقامه فهو نائٌبنـاب فلـاٌن عـن فالٍن ينوب نوبًا ومنا  : يقـال

ويطلق هذا اللقـب فـي العـرف العـام علـى آـل نائـٍب عـن السلطان أو غيره بحضرته أو خارجًا عنها في قرٍب أو بعٍد إال أن 
الممالـك فيقـال النائـب الكافـل وفـي حـال اإلضافـة آافـل   : النائب عن السلطان بالحضرة يوصف فـي عـرف الكتـاب بالكافـل

   . اإلسالمية على ما سيأتي ذآره في النعوت إن شاء اهللا تعالى

آنائب حلب ونائب طرابلس ونائب حماة ونائب صفد   : والنائب عنه بدمشق يقال فيه آافل السلطنة ومن دونه من أآابر النواب
   . والبحري بالديار المصريةالقبلي   : ونائب الكرك من الممالك الشامية ونائب اإلسكندرية ونائبـي الوجهيـن

يقال فيه نائب السلطنة الشريفة بكذا ليس إال ويقال فيمن دونهم من النواب بالممالك الشامية آنائب حمـص ونائـب الرحبـة 
   . وغيرهمـا النائـب بفالنة

   . الساقـي -الثانـي 

   . رفع السماط ونحو ذلكوهـو لقـب على الذي يتولى مد السماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب بعد 

   . وآأنه وضع في األول لسقي المشروب فقط ثم استحدث له هذه األمور األخرى تبعًا

   . المشرف -ويجوز أن يكون لقب بذلك ألن سقي المشروب آخر عمله الذي يختم به الثالث 

   . ة اآلتي ذآره ومعناه ظاهروهو الذي يتولى أمر المطبخ ويقف على مشارفة األطبخـة فـي خدمـة إستادار الصحب

الضرب الثاني ما لفظه عجمي وهو لقٌب واحٌد وهو األوجاقي وهو لقٌب على الذي يتولى رآوب الخيول للتسيسير والرياضة 
   . ولم أقف على معناه

ملك  -الصنف الثاني المرآبة وهي ثالثة أضرب الضرب األول ما تمخض ترآيبه من اللفظ العربي وفيه سبعة ألقاب األول 
   . األمراء

   . وهو من األلقاب التي اصطلح عليها لكفال الممالك من نواب السلطنة آأآابر النواب بالممالك الشامية ومن في معناهم

   . لك في التصرف والتنفيذ واألمراء في خدمته آخدمة السلطانوذلك أنه قام فيهم مقام الم

وأآثـر ما يخاطب به النواب في المكاتبات وذلك مختٌص بغير المخاطبات السلطانية أما السلطان فال يخاطب عنه أحٌد منهم 
   . بذلك

   . رأس نوبة - الثاني 

   . فيذ أمره فيهم ويجمع على رؤوس نوبوهو لقٌب على الذي يتحدث على مماليك السلطان أو األمير وتن

   . والمراد بالرأس هنا األعلى أخذًا من رأس اإلنسان ألنه أعاله

والنوبـة واحـدة النـوب وهـي المـرة بعـد األخـرى والعامـة تقـول ألعالهم في خدمة السلطان رأس نوبة النوب وهو خطأ ألن 
   . رأس رؤوس النوب أي أعالهم  : صواب فيه أن يقالالمقصود علو صاحب النوبة ال النوبة نفسها وال

   . أميـر مجلـس - الثالـث 



 

317 
 

وهـو لقـٌب علـى مـن يتولى أمر مجلس السلطان أو األمير في الترتيب وغيره ويجمـع علـى أمـراء ومعنـاه ظاهـر واألحسـن 
   . فيـه أن يقـال أميـر المجلـس بتعريـف المضـاف إليـه وتكون األلف والالم فيه للعهد الذهني إما مجلس السلطان أو غيره

   . أمير سالح -الرابع 

   . ٌب على الذي يتولى أمر سالح السلطان أو األميروهو لق

   . ويجمع على أمراء سالح والسالح آلة القتال

   . وهو مذآر ويجوز تأنيثه  : قال الجوهري

   . مقدم المماليك -الخامس 

   . اشيـةمن الخدام الخصيان المعروفين اآلن بالطو - وهو لقٌب على الذي يتولى أمر المماليك للسلطان أو األمير 

   . ومقامـه فيهـم نحـو مقـام رأس النوبـة ولفـظ المقـدم والمماليك معروف

   . أمير علم -السادس 

   . وهو لقٌب على الذي يتولى أمر األعالم السلطانية والطبلخاناه وما يجري مجرى ذلك

   . والعلم في اللغة يطلق بإزاء معاٍن أحدها الراية وهو المراد هنا

   . نقيب الجيش -السابع 

وهو الذي يتكفل بإحضار من يطلبه السلطـان مـن األمـراء وأجنـاد الحلقة ونحوهم والنقيب في اللغة العريف الذي هو ضمين 
نقب على قومه ينقب نقبًا مثل آتب يكتب   : ويقال  " وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا   "   : القوم وفي التنزيل حكايٌة عن بني إسرائيل

   . اًُآتب

   . والجيش العسكر ويجمع على جيوش

   . أما بالممالك الشامية فإنه يقال في مثله نقيب النقباء

الضرب الثاني ما تمحض ترآيبه من اللفظ العجمي وقاعدة اللغات العجميـة تقديـم المضـاف إليـه علـى المضـاف والصفـة 
   . علـى الموصـوف بخلـاف اللغة العربية

   . الحالة األولى أن تكون اإلضافة إلى لفظ دار وهي لفظٌة فارسية معناها ممسٌك فاعل من اإلمساك  : حالتان ولهذا الضرب

وآثير من آتاب الزمان أو أآثرهم بل آلهم يظنون أن لفظ دار في ذلك عربي بمعنى المحلة آدار السلطان أو األمير ونحو 
   . تدار وخزندار وغيرهماذلك وهو خطأ آما سيأتي بيانه في الكالم على إس

   . اإلستدار -األول   : والمضاف إلى لفظ دار من من وظائف أرباب السيوف تسعة ألقاب

   . بكسر الهمزة وهو لقٌب على الذي يتولى قبـض مـال السلطـان أو األميـر وصرفه وتمتثل أوامره فيه
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وسين مهملة ساآنة بعدها تاء مثناة من فوق ثم ذال معجمة إحداهما إستذ بهمزة مكسورة   : وهو مرآب من لفظتين فارسيتين
   . ساآنة ومعناها األخذ

   . والثانية دار ومعناها الممسك آما تقدم فأدغمت الذال األولى وهي المعجمة في الثانية وهي المهملة فصار إستدار

   . والمعنـى المتولي لألخذ سمي بذلك لما تقدم من أنه يتولى قبض المال

ستدار بإسقـاط األلـف مـن أولـه وآسـر السيـن والمتشدقـون مـن الكتـاب يضمـون الهمـزة فـي أولـه ويلحقـون   : ال فيه أيضًاويق
أستاذ الدار بإدخال األلف والالم على لفظ الدار ظنًا مكنهم أن المراد حقيقة   : أستادار وربما قالوا  : فيهـه ألفـًا بعد التاء فيقولون

أو أستاذ الدار العالية وهو خطأ صريح   : اللفظ العربي وأن أستاذ بمعنى السيد أو الكبير ولذلك يقولون أستادار العالية الدار في
   . لما تقدم بيانه

   . علـى أن العامة تنطق به على الصواب ومن آسر الهمزة وحذف األلف بعد التاء

ر الصحبة ويكون لقبًا على متولي أمر المطبخ وآأنه لقب بذلك لمالزمته ثم قد يزاد فـي هـذا اللقـب لفظ الصحبة فيصير إستدا
   . الباب سفرًا وحضرًا

   . الجوآاندرا - الثاني 

وهو لقٌب على الذي يحمل الجوآان مع السلطان في لعب الكرة ويجمع على جوآان دارية وهومرآٌب من لفظتين فارسيتين 
والثانية دار ومعناه ممسـك آمـا   : تضرب به الكرة ويعبر عنه بالصولجان أيضًا إحداهما جوآان وهو المحجن الذي  : أيضًا
   . تقـدم

   . فيكـون للمعنى ممسك الجوآان

   . جكندار بحذف الواو بعد الجيم واأللف بعد الكاف  : والعامة تقول

   . الطبردار -الثالث 

   . وهو الذي يحمل الطبر حول السلطان عند رآوبه في المواآب وغيرها

أحدهما طبر ومعناه الفأس ولذلك يقولون في السكر الصلب الشديد الصالبة طبرزذ بمعنى   : وهو مرآب من لفظين فارسيين
   . يكسر بالفأس

   . والثانـي دار ومعنـاه ممسـك آمـا تقـدم فيكـون المعنى ممسك الطبر

   . السنجقدار -الرابع 

   . وهو الذي يحمل السنجـق خلـف السلطـان

أحدهمـا ترآـي وهـو سنجـق ومعناه الرمح وهو في لغتهم مصدر طعن فعبر به عن الرمح الذي   : وهـو مرآـب مـن لفظيـن
   . يطعن به

   . والثاني دار ومعناه ممسك آما تقدم ويكـون المعنـى ممسـك السنجـق وهـو الرمـح

   . والمـراد هنا العلم الذي هو الراية آما تقدم إال أنه لما آانت الراية إنما تجعل في أعلى الرمح عبر بالرمح نفسه عنها
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   . البندقدار -الخامس 

   . وهو الذي يحمل جراوة البندق خلف السلطان أو األمير

أطلق ذآره في الصحاح من غير تعرض ألنه معرب وهو مرآب من لفظتين فارسيتين إحداهما بندق وإن آان الجوهري قد 
   . والبندق الذي يرمى به  : فقال

ثم هو منقوٌل عن البندق الذي يؤآل وهو الجلـوز بكسـر الجيـم والـزاي المعجمـة فـي آخـره فقد قال أبو حنيفة في آتاب النبات 
   . الجلوز عربي وهو البندق والبندق فارسـٌي

   . ومعناهـا ممسـك آمـا تقـدم ويكـون المعنـى ممسك البندق اللفظـة الثانيـة دار

   . الجمدار -السادس 

   . وهو الذي يتصدى إللباس السلطان أو األمير ثيابه

   . وأصلـه جامـا دار فحذفـت األلـف بعـد الجيـم وبعـد الميـم استثقـاًال وقيـل جمدار

   . ما ومعناه الثوبوهو في األصل مرآب من لفظين فارسيين أحدهما جا

   . والثاني دار ومعناه ممسـك آمـا تقـدم فيكـون المعنـى ممسك الثوب

   . البشمقدار -السابع 

   . أحدهما من اللغة الترآية وهو بشمق ومعناه النعل  : وهو الذي يحمل نعل السلطان أو األمير وهو مرآب من لفظين

   . ممسك على ما تقدم والثاني من اللغة الفارسية وهو دار ومعناه

   . ويكون المعنى ممسك النعل

على أن صاحب األنوار الضوية في إظهار غلط الدرة المضية في اللغة الترآية قد ذآـر أن الصـواب فـي النعـل بصمـق 
   . بالصـاد المهملـة بـدل الشيـن المعجمـة وحينئذ فيكون صوابه على ما ذآر بصمقدار

   . ترك بالديار المصرية ما تقدموالمعروف في ألسنة ال

   . المهمندار -الثامن 

   . وهو الذي يتصدى لتلقي الرسل والعربان الواردين على السلطان وينزلهم دار الضيافـة ويتحـدث فـي القيـام بأمرهم

أحدهما مهمن بفتح الميميـن ومعنـاه الضيـف والثانـي دار ومعنـاه ممسـك آما تقدم ويكون   : وهو مرآب من لفظين فارسيين
   . معناه ممسك الضيف والمراد المتصدي ألمره

   . الزنان دار المعبر عنه بالزمام دار -التاسع 

أحدهما   : من الخدام الخصيان وهو مرآب من لفظين فارسيين وهو لقب على الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو األمير
   . زنان بفتح الزاي ونونين بينهما ألف ومعناه النساء
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والثاني دار ومعناه ممسك آما تقدم فيكون معناه ممسك النساء بمعنى أنه الموآل بحفظ الحريم إال أن العامـة والخاصـة قـد 
عنه بالزمام دار آما تقدم ظنًا أن الدار على معناها العربي والزمام بمعنى القائد أخذًا من قلبـوا النونيـن فيـه بميمين فعبروا 

   . زمام البعير الذي يقاد به

   . الجاشنكير - الحالة الثانية أن تكون اإلضافة إلى غير لفظ دار وفيها لقبان الـأول 

   . ير خوفًا من أن يدس عليه فيه سم ونحوهوهو الذي يتصدى لذوقان المأآول والمشروب قبل السلطان أو األم

أحدهمـا جاشنـا بجيـم فـي أولـه قريبـٍة فـي اللفـظ مـن الشين ومعناه الذوق ولذلك يقولون   : وهـو مرآـب مـن لفظيـن فارسييـن
   . في الذي يذوق الطعام والشراب الشيشيني

   . يذوق والثاني آير وهو بمعنـى المتعاطي لذلك ويكون المعنى الذي

   . السراخور - الثاني 

   . وهو الذي يتحدث على علف الدواب من الخيل وغيرها

   . أحدهما سرًا ومعناه الكبير  : وهو مرآب من لفظين فارسيين

   . والثاني خور ومعناه العلف ويكون المعنى آبير العلف والمراد آبير الجماعة الذين يتولون علف الدواب

   . اخوري بإثبات ياء النسب في آخره وال وجه لهوالعامة يقولون سر

   . ومتشدقوا الكتاب يبدلون الراء فيه المًا فيقولن سالخوري وهو خطأ

الضرب الثالث ما ترآب من لفظ عربي ولفظ عجمي وله حالتان الحالة األولى أن يصدر بلفظ أمير وهو لفٌظ عربي آما تقدم 
   . أميراخور -فيها أربعة ألقاب األول في الكالم على ألقاب أرباب الوظائف و

وهو الذي يتحدث على إصطبل السلطان أو األمير ويتولى أمر ما فيه من الخيـل واإلبـل وغيرهمـا ممـا هـو داخـل فـي حكـم 
اء أحدهما عربي وهو أمير والثاني فارسي وهو آخور بهمزة مفتوحة ممدودة بعدها خ  : اإلصطبلـات وهـو مرآـٌب من لفظين

ألنه المتولي ألمر الدواب على ما تقدم وأهم أمورها الثانـي  : معجمة ثم واو وراء مهملة ومعناه المعلف والمعنى أمير العلف  - 
   . أميـر جانـدار

   . وهـو لقـٌب علـى الـذي يستأذن على األمراء وغيرهم في أيام الموآب عند الجلوس بدار العدل

   . أحدهما عربي وهو أمير وقد تقدم معناه  : وهو مرآب من ثالثة ألفاظ

   . والثاني جان بجيم وألف ونون ومعناه الروح بالفارسية والترآية جميعًا

والثالث دار ومعناه ممسك آما تقدم فيكون المعنى األمير الممسك للروح ولم يظهر لي وجـه ذلك إال أن يكون المراد أنه 
   . م السلطان فال يأذن عليه إال لمن يأمن عاقبتهالحافظ لد

   . أميـر شكـار - الثالـث 

   . وهو لقب على الذي يتحدث على الجوارح من الطيور وغيرهما وسائر أمور الصيد
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أحدهما عربي وهو أمير والثاني فارسي وهو شكار بكسر الشين المعجمة وآاف وألف ثم راء مهملة   : وهو مرآب من لفظين
   . ي اآلخر ومعناه الصيد فيكون المراد أمير الصيدف

   . أمير طبر -الرابع 

   . وهو لقب على الذي يتحدث على الطبردارية الذين يحملون األطبار حول السلطـان فـي المواآـب ونحوهـا

   . تقدم في الكالم على الطبردار أحدهمـا عربـٌي وهـو أميـر والثانـي طبـر وهو بالفارسية الفأس آما  : وهـو مرآـب مـن لفظيـن

   . الدوادار -الحالة الثانية أن ال يصدر اللقب بلفظ أمير وفيها خمسة ألقاب األول 

وهو لقب على الذي يحمل دواة السلطان أو األمير أو غيرهما ويتولى أمرها مـع مـا ينضـم إلـى ذلـك مـن األمور الالزمة لهذا 
   . المعنى من حكٍم وتنفيذ أمورًا وغير ذلك بحسب مـا يقتضيـه الحـال

   . أحدهما عربي وهو الدواة والمراد التي يكتب منها  : وهو مرآب من لفظين

   . ثاني فارسي وهو دار ومعناه ممسك آما تقدموال

   . ويكون المعنى ممسك الدواة وحذفت الهاء مـن آخـر الـدواة استثقـاًال

أمـا فـي اللغة العربية فإنه يقال لحامل الدواة داٍو على وزن قاٍض فتثبت الياء فيه مع األلف والالم فتقول جاء الداوي ورأيت 
   . وز حذفها آما في سائر األسماء المنقوصةالداوي ومررت بالداوي ويج

   . السالح دار - الثاني 

   . وهو لقب على الذي يحمل سالح السلطان أو األمير ويتولى أمر السالح خاناه وما هو من توابع ذلك

   . أحدهما عربٌي وهو السالح وقد تقدم معناه في الكالم على أمير سالح  : وهو مرآب من لفظين

   . ارسي وهو دار ومعناه ممسك آما تقدم ويكون المعنى ممسك السالحوالثاني ف

   . الخزندار بكسر الخاء وفتح الزاي المعجمتين -الثالث 

   . وهو لقب على الذي يتحدث على خزانـة السلطـان أو األمير أو غيرهما

   . وهي ما يخزن فيه المال  : أحدهما عربي وهو خزانة  : وهو مرآب من لفظين

والثاني فارسي وهو دار ومعناه ممسك آما تقدم فحذفت األلف والهاء من خزانٍة استثقاًال فصار خزندار ويكون المعنى ممسك 
الخزانة والمراد المتولي ألمرها ومتشدقو الكتاب يسقطون األلف والهاء من خزانة على ما تقدم ويلحقون بعد الخاء ألفًا فينقلون 

ـٍل مـن الخزن ويضيفونه إلى دار ظنًا منهم أن الدار على معناها العربي آما تقـدم فـي اإلستـدار لفظ خزانـة إلـى خـازن فاع
   . والزنان دار وهو خطأ آما تقدم بيانه هناك

   . على أن العامة تنطق بحروزفه على الصواب إال أنهم يكسرون الزاي بعد الخاء والصواب فتحها

   . العلـم دار - الرابـع 
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   . ٌب على الذي يحمل العلم مع السلطان في المواآبوهـو لق

   . أحدهما عربي وهو العلم وقد تقدم أن معناه الراية  : وهو مرآب من لفظين

   . والثاني فارسي وهو دار ومعناه ممسك آما تقدم ويكون المعنى ممسك العلم

لقاب أرباب الوظائف من العلماء وفيه خمسة الصنف الثاني ألقاب أرباب األقالم وهي على خمسة أضرب الضرب األول أ
   . الخطيب -ألقاب األول 

   . وهو الذي يخطب الناس ويذآرهم في الجمع واألعياد ونحوهما

وقد آان ذلك في الزمن المتقدم مختصًا بالخلفاء واألمراء بالنواحي على ما تقدم في الكالم على ترتيب الخالفة في المقالة 
   . الثانية

   . المحـدث -وهو الذي يقريء القرآن العظيم وقد غلب اختصاصه في العرف على الثالـث  -المقريء  - الثاني 

والمـراد بـه مـن يتعاطـى علم حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم بطريق الرواية والدراية والعلم بأسماء الرجال وطرق 
   . األحاديث والمعرفة باألسانيد ونحو ذلك

   . المدرس -الرابع 

   . من التفسير والحديث والفقه والنحو والتصريف ونحو ذلك  : وهو الذي يتصدى لتدريس العلوم الشرعية

   . وهو مأخوذ من درست الكتاب دراسًة إذا آررته للحفظ

   . المعيد -الخامس 

د للطلبة ما ألقاه المدرس وهو ثاني رتبـة المـدرس فيمـا تقـدم وأصـل موضوعـه أنـه ألقـى المـدرس الدرس وانصرف أعا
   . إليهم ليفهموه ويحسنوه

آاتب  -الضرب الثاني ألقاب الكتاب وهي نمطان النمط األول ألقاب أرباب الوظائف من آتاب اإلنشاء وفيه ثالثة ألقاب األول 
   . السر

   . وهو صاحب ديوان اإلنشاء وقد تقدم الكالم عليه مستوفى عند الكالم على الكتابة والكتاب في مقدمة الكتاب

   . آاتب الدست - الثاني 

   . وهو الذي يجلس مع آاتب السر بدار العدل أمام السلطان أو النائب بمملكٍة من الممالك ويوقع على القصص

   . وهم جماعة وقد تقدم الكالم عليهم في المقدمة أيضًا 

   . آاتـب الـدرج - الثالـث 

وهـو الـذي يكتـب المكاتبـات والواليـات وغيرهـا فـي الغالـب وربمـا الضرب الثالث ألقاب أرباب الوظائف من آتاب األموال 
م وقد تقدم الكالم عليه في ألقاب أرباب السيوف في الصنف الوزير إذا آان من أرباب األقال -ونحوها وفيه تسعة ألقاب األول 

   . األول
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   . الناظـر -الثانـي 

   . وهـو مـن ينظـر فـي األمـوال وينفـذ تصرافاتهـا ويرفع إليه حسابها لينظر فيه ويتأمله فيمضـي مـا يمضـي ويـرد مـا يـرد

ألنـه يديـر نظـره في أمـور مـا ينظـر فيهـا وإمـا مـن النظـر الـذي هو   : وهـو مأخـوذ إمـا مـن النظـر الـذي هـو رأي العيـن
   . ألنه يفكر فيما فيه المصلحة من ذلك  : بمعنى الفكر

   . ثم هو يختلف باختالف ما يضاف إليه آناظر الجيش وهو الذي يتحدث في أمر الجيوش وضبطها

   . أو ناظر الخاص وهو الذي ينظر في خاص أموال السلطان

   . أو ناظر الدواوين وهو الذي يعبر عنه بناظر الدولة ويشارك الوزير في التصرف

   . أو ناظر النظار بدمشق وهو الذي يقوم بها مقام الوزير بالديار المصرية

   . أو ناظر المملكة بحلب أو طرابلس أو حمـاة ونحوهـا

   . أو ناظر أوقاٍف أو جهات بر وما يجري مجرى ذلك

   . صاحب الديوان -لث الثا

   . وآانوا في الزمن األول يعبرون عنه بمتولي الديوان وهو ثاني رتبة الناظر في المراجعة

   . وله أموٌر تخصه آترتيب الدرج ونحو ذلك

   . المستوفي -الخامس 

   . وهو الذي يضبط الديوان وينبه على ما فيه مصلحته من استخـراج أموالـه ونحـو ذلـك

   . إلى آخره  " منهم المستوفي الذي هو قطب الديوان   "   : م موقعه أشار له الحريري في مقاماته بقولهولعظـ

   . ثم فـي بعـض المباشـرات قـد ينقسـم إلـى مستوفـي أصـٍل ومستوفـي مباشـرة ولكل منهام أعمال تخصه

   . العامل -السادس 

   . وهو الذي ينظم الحسبانات ويكتبها

   . ان هذا اللقب في األصل إنما يقع على األمير المتولي العمل ثم نقله العرف إلى هذا الكاتب وخصه به دون غيرهوقد آ

   . الماسـح - السابـع 

   . وهـو الـذي يتصـدى لقيـاس أرض الزراعـة وهـو فاعـٌل مـن مسـح الـأرض يمسحها مساحًة إذا ذرعها

   . المعيـن -الثامـن 

   . وهـو الـذي يتصـدى للكتابـة إعانـًة ألحـٍد من المباشرين المذآورين ومعناه واشتقاقه ظاهر
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   . الصيرفي -التاسع 

   . وهو الذي يتولى قبض األموال وصرفها

   . وهو صرف الذهب والفضة في الميزان  : وزهو مأخوذ من الصرف

   . وآان يقال له فيما تقدم الجهبذ

   . مهنـدس العمائـر -لقاب أرباب الوظائف من أهل الصناعات وفيه خمسة ألقاب الـأول الضرب الرابع أ

   . وهـو الـذي يتولـى ترتيـب العمائر وتقديرها ويحكم على أرباب صناعتها

   . والهندسة علم معروف فيه آتٌب مفردة بالتصنيف

   . رئيس األطباء - الثاني 

   . يأذن لهم في التطبيب ونحو ذلكوهو الذي يحكم على طائفة األطباء و

   . وسيأتي الكالم على ضبط ذلك ومعناه في الكالم على الرئيس في األلقاب المفردة في حرف الراء فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . رئيس الكحالين -الثالث 

   . وحكمه في الكالم على طائفة الكحالين حكم رئيس األطباء في طائفة األطباء

   . رئيـس الجرائحيـة - ع الرابـ

   . وحكمـه فـي الكالم على طائفة الجرائحية والمجبرين آالرئيسين المتقدمين

   . رئيـس الحراقـة - الخامـس 

   . وهو الذي يحكم على رجال الحراقة السلطانية ويتولى أمرها

   . وآان فـي الزمـن المتقـدم يقـال لـه رئيـس الخالفـة جريـًا علـى مـا آـان األمـر عليـه في الخالفة الفاطمية بالديار المصرية

الضرب الخامس ألقاب أرباب الوظائف من األتباع والحواشي والخدم وهم طائفتان النمط األول ما تمحضت ألفاظه عربيًة 
   . مقـدم الدولـة -وفيه ثالثة ألقاب الـأول 

   . وهو الذي يتحدث على األعوان والمتصرفين لخدمة الوزير

   . والمراد المقدم على الدولة والدولة لفٌظ قد خصه العرف بمتعلقات الوزراة

   . آما يقال لناظر الدواوين ناظر الدولة على ما تقدم ذآره

   . مقـدم الخـاص -الثانـي 

   . ان والمتصرفين بديوان الخاص المختص بالسلطان آمقدم الدولة بالنسبة إلى أعوان الوزراةوهـو المتحـدث علـى األعـو



 

325 
 

   . مقدم الترآمان -الثالث 

   . ويكون بالبالد الشامية والحلبية متحدثًا على طوائف الترآمان الذي يقدم عليهم

لذي يكون في خدمة مباشري الديوان في الجملة النمط الثاني ما تمحض لفظه عجميًا وفيه لقب واحد وهو البرددار وهو ا
   . متحدثًا على أعوانه والمتصرفين فيه آما في مقدم الدولة والخاص المقدم ذآرهما

أحدهما فردا ومعناه الستارة والثانـي دار ومعنـاه ممسـك   : وأصله فردادار بفاء في أوله وهو مرآب من لفظين فارسيين
   . والمـراد ممسك الستارة وآأنه في أول الوضع آان يقف بباب الستارة ثم نقل إلى الديوان

لفظ الدار آما تقدم في أرباب السيوف وهي سبعة ألقاب  الطائفة الثانية أرباب الخدم وهم نمطان النمط األول ما يضاف إلى
   . الشربدار -األول 

   . وهو لقٌب على الذي يتصـدى للخدمـة بالشـراب خانـاه التـي هـي أحـد البيوت

   . أحدهما شراب وهو ما يشرب من ماء وغيره فحذفوا األلف فيه استثقاًال  : وهو مرآب من لفظين

   . مسك على ما تقدم والمعنى ممسك الشرابوالثاني دار ومعناه م

الطست دار وهـو لقـٌب علـى بعـض رجـال الطشـت خانـاه وهـو مرآـب مـن لفظيـن أحدهمـا طسـت بفتـح الطـاء  -الثاني 
يضًا وإسكـان السيـن المهملة في اللغة العربية وهو الذي يغسل فيه ويجمع علـى طسـوس بسينيـن مـن غيـر تـاء ويقال فيه أ

   . طٌس بإسقاط التاء إال أن العامة أبدلوا السين المهملة بشين معجمة

   . والثاني دار ومعناه ممسٌك على ما تقدم فيكون معناه ممسك الطست

   . البازدار -الثالث 

   . وهو الذي يحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد على يده

واع الجـوارح دون غيـره ألنـه هـو المتعـارف بين الملوك في الزمن القديم على وخـص بإضافتـه إلـى البـاز الـذي هـو أحـد أنـ
   . ما سيأتي ذآره في موضعه إن شاء اهللا تعالى

   . الحوندار -الرابع 

   . وهو الذي يتصدى لخدمة الطيور الصيد من الكراآي والبلوشونات ونحوها ويحملها إلى موضع تعليم الجوارح

   . أطلق الحيوان في عرفهم على هذا النوع من الطيور آما أطلق على من يتعانى معامل الفروج الحيوانيوأصله حيوان دار 

   . المرقدار -الخامس 

   . وهو الذي يتصدى لخدمة ما يحوز المطبخ وحفظه

   . سمي بذلك لكثرة معاطاته لمرق الطعام عند رفع الخوان ونحو ذلك

   . المحفدار بكسر الميم -السادس 
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   . وهو الذي يتصدى لخدمة المحفة

   . وهو مرآب من لفظين

   . أحدهما محفة فحذفت التاء منها استثقاًال والثاني دار ومعناه ممسٌك على مـا تقـدم فيكـون بمعنى ممسك المحفة

واقع على آبير آل طائفة من  المهتار وهو لقٌب - النمط الثاني ما ال يتقيد باإلضافة إلى دار وال غيرها وفيه خمسة ألقاب األول
   . غلمان البيوت آمهتار الشراب خاناه ومهتار الطست خاناه ومهتار الرآاب خاناه

   . ومه بكسر الميم معناه بالفارسية الكبيـر وتـار بمعنى أفعل التفضيل فيكون معنى المهتار األآبر

   . البابا - الثاني 

   . اطى الغسل والصقل وغير ذلكوهو لقٌب لجميع رجال الطست خاناه ممن يتع

   . وهـو لفـظ رومـي ومعنـاه أبـو اآلبـاء علـى مـا سيأتـي بيانـه فـي لقـب البـاب فـي الكلـام علـى ألقاب أهل الكفـر

   . لقب بذلكمـن تنظيـف قماشـه وتحسين هيئته أشبه األب الشفيق ف  : وآأنـه لقـب بذلـك ألنـه لمـا تعاطـى مـا فيـه ترفيـه مخدومـه

   . الرختـوان - الثالـث 

   . وهو لقٌب لبعض رجال الطست خاناه يتعاطى القماش

   . والرخت بالفارسية اسٌم للقماش والوا و واأللف والنون بمعنى ياء النسب ومعناه المتولي ألمر القماش

   . الخوان سالر -الرابع 

   . وهو لقٌب مختٌص بكبير رجال المطبخ السلطاني القائم مقام المهتار في غير المطبخ من البيوت

   . أحدهما خوان وهو الذي يؤآل عليه  "   : وهو مرآب من لفظين

   . وهو معرب  : قال الجوهري

   . والثاني سالر وهي فارسية ومعناها المقدم وآأنه يقول مقدم الخوان

   . إخوان سالر بألف في أوله وهو لحن والعامة تقول

   . المهمرد -الخامس 

   . وهو الذي يتصدى لحفظ قماش الجمال أو قماش اإلصطبل والسقائين ونحو ذلك

   . ومعناه باللغة الفارسية الرجل الكبير فمه اسٌم للكبير ومرد اسٌم للرجل

   . الغالم -السادس 

   . ى غلماٍن وغلمٍة بكسـر الغيـن وسكون الالموهو الذي يتصدى لخدمة الخيل ويجمع عل
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وهو فـي أصـل اللغـة مخصـوٌص بالصبـي الصغيـر والمملـوك ثـم غلـب علـى هـذا النـوع مـن أربـاب الخـدم وآأنهم سموه 
   . بذلك لصغره في النفوس وربمال أطلق على غيره من رجال الطست خاناه ونحوهم

الوظائف ألقاب أرباب الوظائف من أهل الكفر والمشهور منهم طائفتان الطائفة األولى النصارى القسم الثاني من ألقاب أرباب 
   . بباءين موحدتيـن مفخمتيـن فـي اللفـظ -الباب  - والمشهور من ألقاب أرباب وظائفههم ثمانية ألقاٍب األول 

   . وهـو لقـٌب علـى القائـم بأمـور ديـن النصارى الملكانية بمدينة رومية

ألن البابا قائم في النصارى مقام الخليفة بل به عندهم   : وما ذآره من التثقيف من أنه عندهم بمثابة القان عند التتار فخطأ ظاهر
يناط التحليل والتحريم وإليه مرجعهم في أمر ديانانتهم بخالف القان فإن أمره قاصٌر على أمر الملك وأصله البابا بزيادة ألـف 

لكتـاب يثبتونهـا فـي بعـض المواضـع ويحذفونهـا فـي بعـض وربمـا قيـل فيـه البابـه بإبدال وهـي لفظـٌة رومية فـي آخـره وا
   . معناها أبو اآلباء

وأول ما وضع هذا اللقب عندهم على بطرك اإلسكندرية اآلتي ذآره فيما بعد وذلك أن صاحب آل وظيفة من وظائفهم اآلتي 
ه منهم باألب فالتبس ذلك عليهم فاخترعوا لبطرك اإلسكندرية الباب دفعًا لالشتراك في اسم الباب ذآرها آان يخاطب من فوق

ألنـه صاحـب آرسـي بطـرس آبيـر الحوارييـن ورسول المسيح   : وجعلوه أبا للكل ثم رأوا أن بطرك رومية أحق بهذا اللقـب
إلنجيلي تلميذ بطر س الحواري المقدم ذآره فنقلوا اسم عليه السالم إلى رومية وبطرك اإلسكندرية صاحب آرسي مرقص ا
   . البابا إلى بطرك رومية وأبقوا اسم البطرك على بطرك اإلسكندرية

   . بباء موحدة مفتوحة ثم طاء مهملة ساآنٍة وبعدها راء مهملة مفتوحة ثم آـاٍف فـي اآلخـر - البطرك  - الثاني 

   . صرانيةوهـو لقـٌب علـى القائـم بأمور دين الن

آرسـي بروميـة وهـو مقـر البـاب المقـدم ذآـره وآرسـي بأنطاآيـة من بالد العواصم   : وآراسي البطارآة عندهم أربعٌة
وآرسي بالقدس وآرسي باإلسكندرية وقد غلب اآلن بالديار المصرية على رئيس النصارى اليعقوبية باليار المصرية وهو 

ك اإلسكندرية ومقره اآلن بالكنيسة المعلقة بالفسطاط على ما سيأتي ذآره في موضعه إن شاء المعبر عنه بالزمن القديم ببطر
   . اهللا تعالى

   . وأصله البطريرك بزيادة ياء مثناة تحت مفتوحة بعدها راء ساآنة وهو لفظ رومي معناه

 .   

 .   

 .   

   . اسي فـي تقليـٍد أنشـأه الفطـرك بإبـدال البـاء الموحـدة فـاًءورأيـت فـي ترسل العالء بن موصاليا آاتب القائم بأمر اهللا العب

وقـد تقـدم أن هـذا البطـرك هو الذي آان يدعى أوًال بالبابا ثم نقل ذلك إلى بابا رومية على أن بطرك اإلسكندرية لم يكن في 
ن ملكانيًا وإنما حدث اختصاصه باليعقوبية في الزمن المتقدم مختصًا ببطرك اليعقوبية بل آان تارًة يكون يعقوبيًا وتارًة يكو

   . الدولة اإلسالمية على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء اهللا تعالى

   . بضم الهمزة والقاف - األسقف  -الثالث 

   . وهو عندهم عبارة عن نائب البطرك



 

328 
 

   . بكسر الميم - المطران  -الرابع 

   . وهو عبارٌة عن القاضي الذي يفصل الخصومات بينهم

   . بكسر القاف - القسيس  -الخامس 

   . وهو القاريء الذي يقرأ عليهم اإلنجيل والمزامير وغيرها

   . بجيم بعدها ألف ثم تاء مثناة فوق والم ثم ياء مثناة تحت وقاف في اآلخر - الجاتليق  -السادس 

   . الصالةوهو عندهم عبارة عن صاحب 

   . بشيـن معجمـة فـي األول وسين مهملة في اآلخر وميم مشددة - الشمـاس  - السابـع 

   . وهو عبارة عندهم عن قيم الكنيسة

   . - الراهب  -الثامن 

   . وهو عبارٌة عن الذي حبس نفسه على العبادة في الخلوة

   . الرئيس - الطائفة الثانية اليهود األول 

   . م مقـام البطـرك فـي النصـارى وقـد تقـدم الكلـام علـى لفـظ الرئيس وأنه يقال بالهمز وبتشديد الياءوهو القائم فيه

   . بحـاء مهملـة وزاي معجمـة مشددة وبعد األلف نون - الحـزان  -الثانـي 

   . وهو فيهم بمثابة الخطيب يصعد المنبر ويعظهم

بكسر الشين المعجمة والالم وفتح الياء المثناة تحت وبعدهـا حـاء مهملة ساآنة ثم صاد مهملة مفتوحة  - الشليحصبور  -الثالث 
   . وباء موحدة مشددة مضمومة بعدها راء مهملة

   . وهو اإلمام الذي يصلي بهم

ى األصول العظام من ألقاب أرباب الوظائف الجملة الثانية في ذآر األلقاب المرتبية على األصول العظام األلقاب المرتبية عل
   . أمير المؤمنين -المتقدمة وهي نوعان النوع األول ألقاب الخلفاء المرتبة على لقب الخليفة وهي صنفان وهو لقبان الـأول 

   . وهو لقٌب عاٌم للخلفاء

قبـل ذلـك يدعـون أبـا بكـر الصديق  وأول من لقب به منهم عمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه فـي أثنـاء خالفتـه وآانـوا
   . رضي اهللا عنه بخليفة رسول اهللا ثم ادعوا عمر بعده البتداء خالفته بخليفة خليفة رسول اهللا

واختلـف فـي أصـل تلقيبـه بأميـر المؤمنيـن فـروى أبـو جعفر النحاس في صناعة الكتاب بسنده إلى أبي وبرة أن أصل تلقيبه 
عمر رضي اهللا عنهما آانا يجلدان في الشراب أربعين قال فبعثني خالٌد إلى عمر في خالفته أسأله عن الجلد بذلك أن أبا بكر و

إن الناس قد تخافوا العقوبة وانهمكوا في الخمر   : قال فيم قلت -في الشراب فجئته فقلت يا أميرالمؤمنين إن خالدًا بعثني إليك 
ـه مـا تـرون فـي ذلـك فقـال علـي نـرى يـا أميـر المؤمنيـن ثمانيـن جلدٍة فقبل ذلك فمـا تـرى فـي ذلـك فقـال عمـر لمـن حول

   . عمر فكان أبو وبرة ثم علي بن أبي طالب أول من لقبه بذلك
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وذآـر أبـو هلـال العسكـري فـي آتابـه األوائـل أن أصـل ذلـك أن عمر رضي اهللا عنه بعث إلى عامله بالعراق أن يرسل إليه 
ين عارفين بأمور العراق يسألهما عما يريد فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة وعـدي بـن هشـام فلمـا وصـال المدينـة دخـال المسجـد رجل

ثم دخل على   ! أنتمـا أصبتمـا اسمـه  : فقـال لهمـا عمـرو -استأذن لنا علـى أميـر المؤمنيـن   : فوجـدا عمـرو بن العاص فقاال له
فقص عليه القصة فأقره على   ! ما بدا لك يا ابن العاص لتخرجن من هذا القول  : فقال -على أمير المؤمنين عمر فقال السالم 

ذلك فكان ذلك أول تلقيبه بأمير المؤمنين ثم استقر ذلك لقبًا على آل من ولي الخالفـة بعـده أو ادعاهـا خـال خلفاء بني أمية 
لى أن ولي منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا ابن عبد الرحمن وهو الثالث عشر باألندلس فإنهم آانوا يخاطبون باإلمارة إ

   . من خلفائهم إلى زماننا

   . عبـد اللـه ووليـه -الثانـي 

 مـن عبـد اللـه ووليـه أبـي فلـاٍن فلـانٍٍ أميـر  " وهو لقٌب عام للخلفاء أيضًا إذ يكتب في نعت الخليفة في المكاتبات ونحوهـا 
فأمـا عبـد اللـه فـأول من تلقب به أمير المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه أيضـًا فكـان يكتـب في   " المؤمنيـن 

مكاتباته من عبد اهللا عمر ولزم ذلـك مـن بعـده مـن الخلفـاء حتـى إن المأمـون آان اسمه عبد اهللا فكان يكتب من عبد اهللا 
   . لعبد اهللا على االسم الخاص واللقب العام وأما إردافها بقوله ووليه فأحدث بعد ذلك عبداهللا بن هارون مكررًا

الطائفة األولى خلفاء بني العباس قـد   : الصنف الثاني ألقاب الخالفة الخاصة بكل خليفة والمتلقبون بألقاب الخالفة خمس طوائف
 تقـدم فـي الجملـة الثانيـة من الطرف األول من هذا 

صل في الكالم على أصل وضع األلقاب والنعـوت أن خلفـاء بنـي أميـة لـم يتلقـب أحـٌد منهـم بألقـاب الخالفـة وأن ذلك الف
فقيل القائم   : ابتديء الدولة العباسية فتلقـب إبراهيـم بـن محمـٍد حيـن أخـذت البيعـة باإلمـام وأن الخلف وقع في لقب السفاح

ي ثم تلقب أخوه بعده بالمنصـور واستقـرت األلقـاب جاريـًة علـى خلفائهم آذلك إلى أن ولي وقيل المهتدي وقيل المرتض
الخالفة أبو إسحاق إبراهيم بن الرشيد بعد أخيه المأمون فتلقب بالمعتصـم باللـه فكـان أول مـن أضيـف فـي لقبـه مـن الخلفـاء 

   . اسم اهللا

آالواثق باهللا و المتوآل على اهللا والطائع هللا والقائم بأمر اهللا والناصر لدين اهللا  وجرى األمر على ذلك فيمن بعده من الخلفاء
   . وما أشبه ذلك من األلقاب المتقدمة في الكالم على ترتيب الخالفة في المقالة الثانية

وآـان مـن عادتهـم أنـه ال يتلقـب خليفـة بلقب خليفة قبله إلى أن صارت الخالفة إلى الديار المصرية فتردافوا على األلقاب 
السابقة واستعملوا ألقاب من سلف من الخلفاء على ما تقدمت اإلشارة في الكالم على ترتيب الخلفاء إلى أن تلقب أمير المؤمنين 

   . لعصـر بالمتوآل على اهللا وهو من أوائل ألقاب الخالفة العباسيةمحمد بن أبي بكر خليفة ا

الطائفة الثانية خلفاء بني أمية باألندلس حين غلب بنو العباس على األمر بالعراق وانتزعوا الخالفة منهم وأول من ولي 
المعـروف بالداخـل لدخولـه األندلـس الخالفة منهم باألندلس عبد الرحمن بن معاويـة بـن هشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان 

   . في سنة تسع وثالثين ومائة على ما سيأتي ذآره في مكاتبة صاحب األندلس

   . ولم يتلقب بلقب من ألقاب الخالفة جريًا على قاعدتهم األولى في الخالفـة

لمعروف بالمقبـول فتلقـب بالناصـر بعـد وجـرى علـى ذلـك مـن بعـده مـن خلفائهـم إلـى أن ولـي منهـم عبد الرحمن بن محمد ا
أن مضـى مـن خالفتـه تسـٌع وعشـرون سنة وتبعه من بعده منهم على ذلك إلى أن ولي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 

مضاهًا  بن الناصر بن عبد الرحمن المقدم ذآره فتلقـب بالمرتضـي باللـه وهـو أول مـن أضيـف فـي لقبه بالخالفة منهم اسم اهللا
لبني العباس وذلك فـي حـدود األربعمائـة وبقـي األمـر علـى ذلـك فـي خلفائهـم إلـى أن آـان آخرهـم هشـام ابـن محمـد فتلقـب 

   . بالمعتمـد باللـه وانقرضـت خالفتهـم مـن األندلس بعد ذلك بانقراضه في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة

ن ببالد الغرب ثم بالديار المصرية وأول ناجـم نجـم منهـم ببلـاد الغـرب أبـو محمـد عبيـد اللـه الطائفة الثالثة الخلفاء الفاطميو
في سنة ست وتسعين ومائتين من الهجرة وتلقـب بالمهـدي ثم تلقب بنوه من بعده بألقاب الخالفة المضاف فيها اسم اهللا آالقائم 
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لدين اهللا أبو تميم معد وهو الذي انتزع الديار المصرية من أيدي األخشيدية بأمر اهللا و المنصور باهللا إلى أن آان منهم المعز 
   . وصار إليها في سنة تسع وخمسين وثلثمائة

وتداول خلفاؤهم بها مثل هذه األلقـاب إلـى أن آان آخرهم العاضد لدين اهللا عبد اهللا وانقرضت خالفتهم بالدولة األيوبية على ما 
   . ثانية في الكالم على ملوك الديار المصريةتقدم ذآره في المقالة ال

الطائفة الرابعة الخلفاء الموحدون الذين ملوك أفريقية بتونس اآلن من بقاياهم وأولهـم فـي التلقيـب بألقـاب الخالفـة إمامهـم 
ألمر مـن جماعتـه إلـى محمد بن تومرت البربري القائم ببالد الغرب في أعقاب الفاطميين المتقدم ذآرهم تلقب بالمهدي وآل ا

الشيـخ أبـي حفـٍص أحـد أصحابـه ومـن عقبـه ملـوك تونس المتقدم ذآرهم فلم يتلقب أحد منهم بألقاب الخالفة إلى أن ولي منهم 
أبو عبد اهللا محمد بن أبي زآريا يحيى فتلقب بالمستنصر باهللا وتبعه من بعده من ملوآها على التلقيب بألقاب الخالفة غلى 

نا ولذلك قال المقر الشهابي بن فضل اهللا في آتابـه التعريف في الكالم على مكاتبة صاحب تونس ال يدعي إال الخالفة زمان
   . وشبهتهم في ذلك أنهم يدعون انتسابهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وهو من صميم قريش

ة لهم في دعوى الخالفة آملـوك الطوائـف القائميـن باألندلـس بعـد الطائفة الخامسة جماعٌة من ملوك الغرب ممن ال شبه
بني عباد وبني هود وغيرهم النوع الثاني الصنف األول األلقاب العامة وهي التي تقع بالعموم   : انقـراض الدولة األموية منها

مة والمشهور منها ألقاب ست على ملوك ممالك مخصوصٍة تصدق آل واحد منهم وهي ضربان الضرب األول األلقاب القدي
سموا بذلك ألن الناس   : طوائف الطائفة األولى التبابعة ملوك اليمن آـان يقال لكل منهم تبع قال السهيلي في الروض األنف

   . سموا بذلك ألنهم يتبع بعضهم بعضًا  : يتبعونهم ووافقه الزمخشري على ذلك وقال ابن سيده في المحكم

   . ولم يكونوا ليسموا أحدًا منهم تبعًا حتى يملك اليمن والشحر وحضرموت  : ج الذهبقال المسعودي في مرو

   . حتى يتبعه بنو جشم بن عبد شمس أما إذا لم يكن آذلك فإنما يسمى ملكًا  : وقيل

   . وأول من لقب منهم بذلك الحارث بن ذي شمر وهو الرائش

   . الت مملكتهم بملك الحبشة اليمنولم يزل هذا اللقب واقعًا على ملوآهم إلى أن ز

القيشدادية آان يقال لكل من ملك منهم قيشداد ومعناه سيرة  -الطائفة الثانية ملوك الفرس وهم على أربعة طبقات الطبقة األولى 
ن وإلى أن آيومرث ابن آدم لصلبه وأن آدم عهد إلى شيٍث بأمر الدي  : العدل وأولهم وحكـى الغزالـي فـي نصيحـة الملـوك

   . آيومرث بأمر الملك وبعضهم يقول إنه آامر ابن يافث بن نوح عليه السالم

   . الكيانية - الطبقة الثانية 

   . سموا بذلك ألن فـي أول اسـم آـل واحـد منهـم لفـظ آـي وأولهـم آيقباذ

   . األشغانية -الطبقة الثالثة 

   . آان يقال لكل منهم أشغان

   . لغين المعجمة ويقال بالكافبا  : قال المسعودي

األآاسرة آان يقال لكل منهم آسرى بكسر الكاف وفتحها وربما قيل فيهم الساسانيـة نسبـٌة إلـى جدهـم ساسـان  -الطبقة الرابعة 
   . بـن أردشيـر بـن آـي بهمـن

ك من يديه في خالفة عثمان رضي اهللا وأولهـم أردشيـر بـن بابـك وآخرهم يزدجرد الذي انقرض ملكهم بانتزاع المسلمين المل
   . عنه
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الطائفة الثالثة ملوك مصر من بعد الطوفان من القبط آـان آـل مـن ملكهـا منهـم يسمـى فرعـون قـال إبراهيم بن وصيف شاه 
   . والقبط تزعم أن الفراعنة من ملكها من العمالقة دون القبط آالوليد بن دومغ ونحوه  : في آتاب العجائب

إن أول من تسمـى بهـذا االسـم منهم فرعان آخر ملوآها قبل الطوفان ثم تسمى من بعده بفرعون قال المؤيد صاحـب   : يقالو
   . ولم أدر ألي معنى سمي بذلك  : حمـاة فـي تاريخـه

لهم لقٌب يعم آل ملك بل والمذآور في القرآن منهم هو الذي الطائفة الرابعة ملوك الروم وهم طبقتان الطبقة األولى منهما ليس 
   . لكل ملك منهم اسٌم يخصه

   . القياصرة - الطبقة الثانية 

آان يقال لكل ملك منهم قيصر وأصل هذه اللفظة في اللغة الرومية جاشـر بجيـم وشيـن معجمـة فعربتهـا العـرب قيصر ولها 
   . أحدهما الشعر والثاني الشيء المشقوق  : في لغتهم معنيان

   . فقيل أغانيوش أول ملوك الطيقة الثانية منهم  : فـي أول مـن تلقـب بهـذا اللقب منهم واختلـف

سمي بذلـك لـأن أمـه ماتـت وهـو حمـل فـي بطنها فشق جوفها وأخرج فأطلق عليه هذا اللفظ أخذًا من معنى الشق ثم صار 
ـك بعـد أغانيـوش المذآور وقيل أول من لقب به علمًا على آل من ملكهم بعده وقيل أول من لقب بذلك يوليوش الذي مل

فقيـل لـأن أمـه ماتـت وهـو فـي جوفهـا فشـق عنـه وأخـرج آمـا تقـدم القـول فـي   : أغشطش واختلف في سبب تسميته بذلك
   . أغانيوش وقيل ألنه ولد وله شعر تام فلقب بذلك أخذًا من معنى الشعر آما تقدم

   . على ملوآهم إلى أن آان منهم هرقل الذي آتب إليه النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يزل هذا اللقب جاريًا

وزعـم القاضـي شهـاب الديـن بـن فضـل اللـه فـي آتبـه التعريف في الكالم على مكاتبة األدفونش أن هرقل لم يكن الملك نفسه 
وإنما آان متسلم الشام لقيصر وقيصر القسطنطينة لم يرم وإنما آتب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى هرقـل لقربـه مـن 

للقـب عليهـم بعـد اإلسالم إلى أن آان آخر من تلقب به منهم إستيراق قيصر ملك القسطنطينية في جزيـرة العـرب وبقـي هـذا ا
   . خالفة المأمون بن الرشيد

الطائفة الخامسة ملوك الكنعانين بالشام آـان آـل مـن ملك منهم لقب بجالوت إلى أن آان آخرهم جالوت الذي أخبر اهللا تعالى 
   .  "عنه بقوله  "  وقتل داود جالوت  

الطائفة السادسة ملوك الحبشة آان آل من ملك منهم يلقب بالنجاشي ولم يزل ذلـك لقبـًا علـى ملوآهـم إلـى أن آـان منهـم 
النجاشـي الـذي آتـب إليـه النبـي صلـى اللـه عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم بعـد موتـه وهـو الـذي هاجـر 

   . وان اهللا عليهم الهجرة األولى واسمه صحمة ويقال أصحمه ومعناه بالعربية عطيةإليه من هاجر من الصحابة رض

الضرب الثاني األلقاب المستحدثة والمشهور منها ألقاب ست طوائف الطائفة األولى ملوك فرغانة آان آل من ملك منهم يلقب 
مصرية والبالد الشامية باألخشيد ألنه آان األخشيد ولذلك لقب الراضي باهللا العباسي محمـد بـن طغـج صاحب الديرا ال

   . فرغانيًا

   . الطائفة الثانية ملوك أشروسنة آـان آـل مـن ملكها يقال له األفشين

   . وبه لقب المعتصم باهللا حيدر بن آاووس باألفشين ألنه أشروسني  : قال في ذخيرة الكتاب

ة ملكهم طليطلة وبرشلونة من األندلس يقال لكل مكن ملك منهـم أدفونـش الطائفة الثالثة ملوك الجاللقة من الفرنج الذين قاعد
   . بـداٍل مهملـة ثـم فـاٍء بعدهـا واو ثـم نـون مفتوحـة وشيـن معجمـة فـي آخـره
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   . وهـذا اللقـب جاٍر على ملوآهم إلى زماننا وهو الذي تسميه العامة الفنش

بالجيم وهو ملك األرض الكبيرة بظاهر األندلس يقال لكل من ملكها ريد أفرنس الطائفة الرابعة ملوك فرنسة ويقال فرنجة 
   . ومعنى ريد بلغتهم الملك واألفرنس اسم للجنس الذي يملك عليهم

   . والمعنى ملك األفرنس

   . وهو الذي تسميه العامة الفرنسيس وهذا اللقب جاٍر على ملوآهم إلى اآلن

   . دوك البندقية  : ة من بالد الفرنج آل من ملك منهم يسمونه دوك بالكاف المشوبة بالجيم فيقالالطائفة الخامسة ملوك البندقي

   . وهذا اللقب جاٍر على ملوآهم إلى آخر وقت

   . الطائفة السادسة ملوك الحبشة في زماننا آل من ملك منهم يقال له حطي بفتح الحاء المهملة وآسر الطاء المهملة المشددة

   . لقب يذآر في مكاتباتهم عن األبواب السلطانية على ما سيأتي ذآره في موضعه إن شاء اهللا تعالىوهذا ال

الصنف الثاني من النوع الثاني األلقاب الخاصة وهي التي يخص آل ملٍك من ملوك اإلسالم منها بلقٍب وهو المعبر عنه عند 
   . الكتاب باللقب الملوآي

   . بالد والزمانويختلف الحال فيه باختالف ال

فأما بالد المشرق فأول افتتاح تلقيب ملوآهم باإلضافة إلى الدولة وآان أول مـن تلقـب منهـم بذلـك بنـو حمـدان ملـوك حلـب 
فتلقـب أبـو محمٍد الحسن بن حمدان في أيام المتقي هللا ناصر الدولة وتلقب أخوه أبو الحسـن علـي سيـف الدولـة وعلـى ذلـك 

   . ـال فـي ملـوك بنـي بويـه علـى مـا تقـدم ذآره في الكالم على أصول األلقاب وتوالى ذلك فيهم إلى انقراض دولتهمجـرى الح

ثم وقع التلقيب بالسلطان فيما بعدهم من الدول آدولة بني سبكتكين وبني ساسان وبني سلجوق إلى أن غلبت التتار على بالد 
   . اٍب على عادة ملوآهمالمشرق فجرت ملوآهم في التلقيب بألق

فأوائل ملوآهم على عموم ملوآهم لجميعها وخصوصه ببعضها ما بين مدٍع للخالفة آبني أمية باألندلس   : وأما بالد المغرب
وأتباع المهدي بن تومرت فيدور أمر أحدهم بين التلقيب بألقاب الخالفة واالقتصار على اسمه أو آنيته وما بين غير مدٍع 

قتصر على اسمه أو آنيته فقط إلى أن غلب يوسف بن تاشفين في أوائل دولة المرابطين من الملثمين من البربر على للخالفة في
بالد المغرب واألندلس ودان بطاعة الخالفة العباسية ببغداد فتلقب بأمير المسلمين خضوعًا عن أن يتلقب بأمير المؤمنين الذي 

ملوك فاس وبنو   : فتلقـب بـه بنـو مرين  : جاء بعده من ملوك الغـرب مـن البربـرهو من خصائص الخالفة وتبعه على ذلك من 
عبد الواد ملوك تلمسان وبقي األمر على ذلـك إلـى أن ملـك فـاس ومـا معهـا مـن بلـاد المغـرب أبو عنان من أحفاد السلطان 

   . صرية بذلك وتبعه من بعده من ملوآهم على ذلكأبي الحسن فتلقب بأمير المؤمنين وصارت مكاتباته ترد إلى الديار الم

   . أما ملوك تونس من بقايا الموحدين فلم يزالوا يلقبون بألقاب الخالفة على ما سبق ذآره فـي الكالم على ألقاب الخلفاء

األخشيدية ولم يتلقب وأمـا الديـار المصرية فمضى األمر فيها على نواب الخلفاء من حين الفتح اإلسالمي وإلى انقراض الدولة 
   . أحد منهم بلقٍب من األلقاب الملوآية

ولـم يتلقـب أحـد مـن وزرائهـم أرباب السيوف البتداء أمرهم باأللقاب الملوآية إلى أن ولي الوزارة المستنصر بدر الجمالي 
نه في وزارته بعده باألفضل وتلقب وعظم أمر الوزارة وصـارت قائمـًة مقـام السلطنـة الـآن فتلقـب باميـر الجيوش وتلقب اب

ابن السالر بعد ذلك بالعادل وتلقب ابن البطائحي وزير األمر بالمأمون ثم وزر بعد ذلك الحافظ بهرام األرمني النصراني 
   . فتلقب بتاج الدولة ثم وزر بعده وزير اسمه رضوان فلقبه بالملك األفضل
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زرائهم بالملك وجرى األمر على ذلك في وزارتهـم حتـى آـان منهم الملك وهو أول من لقب من و  : قال المؤيد صاحب حماة
الصالح طالئٌع بن رزيك وزير الفائز ثم العاضد ثم وزر للعاضد أخرًا أسد الدين شيرآوه عم السلطان صالح الدين يوسف بن 

ثم استقل بالملك بعد ذلك وبقي في أيوب ولقب بالملك المنصور ثم وزر له بعده ابن أخيه صالح الدين فلقب بالملك الناصر 
   . السلطنة على لقبه األول

آالملك العزيز ابن السلطان صالح الدين والملك العادل أبي بكر بن أيوب   : وتداول ملوك الدولة األيوبية بعده مثل هذه األلقاب
قراض دولتهم ودخول الدولة والملك الكامل محمد ابنه واألفضل صاحب دمشق والمعظم صاحب الكرك وغيرهم إلى حين ان

   . الترآية

فتلقب أيبك الترآماني أول ملوآهم بالملك المعز واستمر التلقيب مثل ذلك في الدولة الترآية إلى وعلى نحو ذلك ملوك البالد 
   . آماردين وحصن آيفا ونحوهما  : المجاورة لهذه المملكة

الجملة الثالثة في األلقاب المفرعة على األسماء على ما استقر عليه الحال من التلقيب باإلضافة إلى الدين وهي على أربعة 
أنواع النوع األول ألقاب أرباب السيوف وهم صنفان الصنف األول ألقاب الجند من الترك ومن في معناهم واعلم أن الغالب 

آيلبغا ومنكلي بغا وبي   : بسيف الدين لما فيه من مناسبٍة حالهم وانتسابهم إلى القوة والشدةفي ألقاب الترك من الجند التلقيب 
   . خجا وأسن خجا وتغري بردي وتغري برمش ونحو ذلك

وقد يخرج ذلك في األسماء فيلقب بألقاب خاصة آما يلقبون طيبغا والطنبغا وقرابغا عالء الدين وأيدمر وبيدمر عز الدين 
   . م الدين وأرسالن بهاء الدين وأقوش جمال الدين وسنجر علم الدين ونحو ذلكوالجين حسا

وفي المولدين يقولون في لقب محمد ناصر الدين ولقب أبي بكر سيف الدين ولقب عمر رآن الدين ولقب علي عالء الدين 
   . ولقب إبراهيم صارم الدين ولقـب ٍإسماعيـل تـاج الديـن ولقـب حسن وحسين حسام الدين ولقب خالد شجاع الدين ونحو ذلك

  : بر عنهم اآلن بالطواشية وفي زمن الفاطميين باألستاذين ولهـم ألقـاب تخصهـمالصنف الثاني ألقاب الخدام الخصيان المع
فيقولـون فـي هلـال ومرجـان زيـن الديـن وفـي دينار عز الدين وفي بشير سعد الدين وفي شاهيـن فـارس الديـن وفـي جوهـر 

بدر الدين وفي صواب شمس الدين وفي محسن  صفـي الديـن وفـي مثقـال سابـق الديـن وفـي عنبـر شجـاع الدين وفي لؤلؤ
   . جمال الدين ونحو ذلك

النوع الثاني ألقاب أرباب األقالم وهي على صنفين الصنف األول ألقاب القضاة والعلماء قد آان في الزمن األول لغالب 
بـو بكـر زيـن الديـن وفي عمر شمس الدين وفي أحمـد شهـاب الديـن وفـي أ  : أسمائهم ألقاٌب ال يتعدونها آقولهم في محمد

سراج الدين وفي عثمان فخر الدين وفي علـي نـور الديـن وفـي يوسف جمال الدين وفي عبد الرحمن زين الدين وفي إبراهيم 
   . برهان الدين ونحو ذلك

الوا في محمد بدر الدين ثم ترك أعيانهم ذلك البتذاله بكثرة االستعمال وعدلوا إلى ألقاب أخر ابتدعوها على حسب أغراضهم فق
وصدر الدين وعز الدين ونحوها وفي أحمد بهاء الدين وصدر الدين وصالح الدين وفي علي تقي الدين وفي عبد الرحمن 

جالل الدين ونحو ذلك ولم يتوقفـوا فـي ذلـك علـى لقـب مخصوص بل صاروا يقصدون المخالفة لما عليه جادة من تقدمهم في 
   . ذلك

فيقولون في عبد اهللا شمس الدين وفي عبد الرازق تاج   : ي ألقاب الكتاب من القبط ولهـم ألقـاب تخصهـم أيضـًاالصنف الثان
   . الدين وربما قالوا سعد الدين وفي إبراهيم علم الدين وفي ماجد مجد الدين وفي وهبة تقي الدين ونحو ذلك

لطانية ونحوهم وهم على سنن الفقهاء في ألقابهم وربما مال من هو النوع الثالث ألقاب عامة الناس من التجار والغلمان الس
منهم في الخدم السلطانية إلى التلقيب النوع الرابع ألقاب أهل الذمة من الكتاب والصيارف ومن في معناهم من اليهود 

م الـأول فـي التلقيـب والنصارى وقد اصطلحوا على ألقاب يتقلبون بها غالبها مصدرة بالشيخ ثم منهم من يجري على الرس
باإلضافـة إلـى الدولة فيتلقب بولي الدولة ونحوه ومنهم من يحذف المضاف إليه في الجملة ويعرف اللقب باأللف والالم 

   . فيقولون الشيخ الشمسي والشيخ الصفي والشيخ الموفق وما أشبه ذلك
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   . لفظ الدين فإذا أسلم أحدهم أسقطت األلف والالم من أول لقبه ذلك وأضيف إلى

   . فيقـال فـي الشيـخ الشمسـي شمـس الديـن وفـي الصفـي صفـي الديـن وفي ولي الدولة ولي الدين وما أشبه ذلك

وربمـا آـان لقـب الذمـي ليـس لـه موافقـٌة فـي شـيء ممـا يضاف إلى الدين من ألقاب المسلمين فيراعى فيـه إذا أسلـم أقـرب 
   . ن يقال في الشيخ السعيد مثًال إذا أسلم سعد الدين ونحو ذلكاأللقـاب إليـه مثل أ

في أصل وضع األلقاب الجارية بين الكتاب ثم انتائها إلى غاية التعظيم ومجاورتها الحد في التكثير أمـا أصـل وضعهـا ثـم 
آانت في  -على جاللة قدرها وعظم شأنها  - انتهاؤهـا إلـى غايـة التعظيـم فإن ألقاب التعظيم فإن ألقاب الخالفة في ابتداء األمر 

المكاتبات الصادرة عن ديوان الخالفة وإليـه والواليات الناشئة عنه عبد اهللا ووليه اإلمام الفالني أمير المؤمنين ولم يزل األمر 
عليهم احتجبت الخلفاء على هذا الحد في األلقاب إلى أن استولى بنو بويه من الديلم على األمر وغلبوا على الخلفاء واستبدوا 

ولم يبق إليهم فيما يكتب عنهم غالبًا سوى الواليات وفوض األمر في غالب المكاتبـات إلـى وزرائهـم وصـارت الحـال إذا 
اقتضـت ذآـر الخليفـة آنـي عنـه بالمواقـف المقدسة والمقامات الشريفة والسرة النبوية والدار العزيزة والمحل الممجد يعنون 

ف األماآن التي يقف فيها الخليفة وآذلك المقامات وبالسرة األنماط التي يجلس عليها الخليفة وبالدار دار الخالفة بالمواق
   . وبالمحل محل الخليفة

وليت شعري أي شيء قصد من آنى عن أمير المؤمنين بهذه الكنايات وبدل نعوته وصفاته المعظمـة   : قـال فـي ذخيـرة الكتـاب
ذه األلفـاظ المحقـرات وإذا استجيـز ذلـك ورضـي بـه وأعضـي عنـه آلخـر أن يقـول المجالـس الطاهـرة والمقاعـد الكمرمـة بهـ

   . المقدسة والمراآب المعظمة واألسرة الممجدة وما يجري هذا المجرى مما ينبو عنه السمع وينكره الستحداثه واستجداده

   . األلفاظ لم تنكره بعد إذ ال فرقعلى أنه لو توالى على األسماع آتوالي تلك 

   . ولم يستسنه النبي صلى اهللا عليه وسلم وال اختاره لنفسه وال استحدثه الخلفاء من بعده  : قال

فما وجه العمل بموضعه واالقتفاء ألثره وآيف يجوز أن يكنى عن الجمادات بما يكنى به عن اإلنسان الحي الناطق الكامل 
   . الصفات

ى الحال بالخلفاء إلى التعظيم بهذه األلقاب والنعوت المستعارة تداعى األمر إلى تعظيم الملوك والوزراء بالتلقيب ولما انته
   . بالمجلس العالي والحضرة السامية وما أشبه ذلك

   . لـه الخلفـاء بعـدهوهـذا ممـا لـم يكـن فـي زمـاٍن وال جـرى فـي وقٍت وال آتب به النبي صلى اهللا عليه سلم وال استعم  : قـال

ثـم تزايد الحال في ذلك إلى أن آنوا بالمقام والمقر والجناب والمجلس ونحو ذلك على ما سيأتي ذآره فيما بعد إن شاء اهللا 
   . تعالى

در باهللا وأما مجاوزتها الحد في الكثرة فقد تتقدم أن اللقب الواحد آان يلقب به الشخص دون تعدد ألقاب إلى أن وافت أيام القا
والتلقيب باإلضافة إلى الدولة فزيد في لقب عضد الدولة بن بويه تاج الملة فكان يقال عضد الدولـة وتـاج الملـة وآان أول من 

زيد في لقبه على اإلفراد وأن ابنه بهاء الدولة زيد في لقبه في األيام القادرية أيضًا نظام الدين فكان يقال بهاء الدولة ونظام 
بهـاء الدولـة فـي األمـة ونظـام الديـن ثـم لقـب محمـود بـن   : ال إنه زاده من بعد بهاء الدولة لفظ في األمـة فكـان يقـالالدين ويق

سبكتكيـن فـي األيام القادرية أيضًا يمين الدولة وأمين الملة وآهف اإلسالم والمسلمين ولي أمير المؤمنين وتزايد األمـر بعد 
ب حتى جاوز الحد وبلغ النهاية وصارت الكتاب في آل زمن يقترحـوه ألقابـًا زيـادًة علـى مـا سبق إلى أن ذلك في تكثير األلقا

   . صارت من الكثرة في زماننا على ما ستقف عليه إن شاء اهللا تعالى فيما بعد

يقع في المكاتبات والواليات  الجملة الخامسة في بيان األلقاب األصول وذآر معانيها واشتقاقها وهي صنفان الصنف األول ما
   . الجانـب - وهي ثمانية ألقاب الـأول
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   . آإمام الزيدية باليمن في مكاتبته عن األبواب السلطانية  : وهـو من ألقاب والدة العهد بالخالفة ومن في معناهم

يف العالي والجانب الكريم العالي والجانب فيقـال الجانب األعلى والجانب الشر  : وربمـا وقـع فـي الخطـاب فـي أثنـاء المكاتبـة
   . العالي مجردًا عنهما رتبة بعد رتبة

ثم الجانب في أصل اللغة اسم للناحية والمراد الناحية التي صاحب اللقب فيها آني بها عنه تعظيمًا له من أن يتفوه بذآره وآذا 
   . المقر ونحوهماآالمقام و  : في غيره مما يجري هذا المجرى من األلقاب المكتتبة

   . المقام بفتح الميم - الثاني 

   . وهو من األلقاب الخاصة بالملوك

وأصل المقام في اللغة اسٌم لموضع القيام أخذًا من قام يقوم مقامًا وقد ورد في التنزيل بمعنى موضع القيام في قولـه تعالـى  "  
يريـد موضع قدميه في الصخرة التي آان يقوم عليها البيت ثم توسع فيه فأطلق على ما أعم  فيـه آيـاٌت بينـاٌت مقـام إبراهيـم  " 

إن المتقيـن فـي   " من موضع القيام من محلة الرجل أو مدينته ونحو ذلك ومن ثم قال الزمخشري في الكالم على قولـه تعالـى 
   . ص استعمـل فـي معنى العموم يعني أن يستعمل في موضع اإلقامة في الجملةإنـه خـا  " مقـاٍم أميـٍن 

أما المقام بالضم فاسٌم لموضع اإلقامة أخذًا من أقام يقيم إذ الفعل متى جاوز الثالثة فالموضع منه مضموم آقولهم في المكان 
   . الذي يدحرج فيه مدحرج آما نبه عليه الجوهري وغيره

   . وقد يكون المقام بالفتح بمعنى اإلقامة والمقام بالضم بمعنى موضع القيام  : قال الجوهري

 أي موضعاً .   وجعل من الثاني قوله تعالى :   "  حسنت مستقرًا ومقامًا  " 

   . وبالجملة فالذي يستعمله الكتاب في المقام الفتح خاصًة يكنون بذلك عن السلطان تعظيمًا له عن التفوه باسمه

ويقال فيه المقام األشرف والمقام الشريف العالـي وربمـا قيـل فيـه المقـام   : قال المقر الشهابي بن فضل اهللا في عرف التعريف
لكان  العالـي ولـم يتعـرض لذآـر المقـام الكريـم ولـو عمل عليه تأسيًا بلفظ القرآن الكريم حيث قال تعالى :   "  ومقاٍم آريٍم  " 

   . حسنًا

   . بفتح الميم والقاف - المقر  -الثالث 

آناظر الخاص وناظر   : ر ومن يجري مجراهمويختص بكبار األمراء وأعيان الوزراء وآتاب الس  : قال في عرف التعريف
   . الجيش وناظر الدولة وآتـاب الدست ومن في معناهم

   . وال يكتب ألحد من العلماء والقضاة وآأنه يريد العرف العام  : قال

ألمراء وبعض والتحقيـق فـي ذلـك أن الحـال فيـه يختلـف بحسب المكتوب عنه فال يقال فيما يكتب عن السلطان إال ألآابر ا
   . آصاحب ماردين ونحوه  : الملوك المكاتبين عن هذه المملكة

   . بـل قـد ذآـر ابـن شيـٍث فـي معالم الكتابة أن المقر من أجل ألقاب السلطان

لماء من القضاة والع  : وقد رأيت ذلك في أما عمن عدا السلطان آالنواب ونحوهم فإنه يكتب به ألآابر أرباب السيوف واألقالم
   . والكتاب

   . علـى أن ابـن شيٍث في معالم الكتابة قد جعله من األلقاب الملوآية آالمقام بل جعلهما على حد واحٍد في ذلك
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ويقـال فيـه المقـر األشـرف والمقر الشريف العالي والمقر الكريم العالي والمقر العالي مجردًا عن   : قـال فـي عـرف التعريـف
   . ذلك

   . ي اللغة لموضع االستقرار والمراد الموضع الذي يستقر فيها صاحب ذلك اللقبوأصله ف

   . وال يخفـى أنـه مـن الخـاص الـذي استعمـل فـي العمـوم آمـا تقـدم فـي لفـظ المقـام عن الزمخشري

   . إذ يجوز أن يقال فالن مقره محلة آذا وبلدة آذا آما يقال مقامه محلة آذا وبلد آذا

   . الجناب -بع الرا

   . وهو من القاب أرباب السيوف واألقالم جميعًا فيما يكتب به عن السلطان وغيره من النواب ومن في معناهم

   . وهو أعلى آما يكتب للقضاة والعلماء من األلقاب  : قال في عرف التعريف

ء ويزيد على ما قد ذآـره أن يكتـب بـه لبعض ويكتب لمن ال يؤهل للمقر من األمراء وغيرهم ممن يجري مجرى الوزرا  : قال
   . الملوك المكاتبين عن األبواب السلطانية

ويقال وأصل الجناب في اللغة الفناء أو ما قرب عن محلة القوم ومنه قولهم لذنا بجناٍب فالٍن وفالٌن   : قال في عرف التعريف
ًا له ويجمع علـى أجنبـة آمكاٍن وأمكنٍة وعلى جنابات خصيب الجناب فيعبر عن الرجل بفنائه وما قرب من محلته تعظيم

   . آمجاٍد وجمادات

   . المجلس -الخامس 

   . وهو من ألقاب أرباب السيوف واألقالم أيضًا ممن لم يؤهل لرتبة الجناب وربما لقب به بعض الملوك في المكاتبات السلطانية

   . لوك ومن في معناهمعلى أنه آان في الدولة األيوبية ال يلقب به إال الم

ومكاتبات القاضي الفاضل والعماد األصفهاني وغيرهما من آتاب الدولة األيوبية ومن عاصرها مسحونٌة بذلك حتى قال 
   . وقـد آانـوا ال يكتبـون المجلـس إال للسلطـان خاصة  : صاحب معالم الكتابـة

   . حكمه والمنسحب عليهم أمره ولم يكن السلطان يكاتب به أحدًا من الداخلين تحت  : قال

   . ثم ذآر أنه آان يكتب به في زمانه إلى آبار األمراء والوزراء ووالة العد بالسلطنة

   . أما في زماننا فقد صار في أدنى الرتب وجعل الجناب والمقر فوقه على ما تقدم

   . المجلس العالي والمجلس السامي رتبًة بعد رتبة  : ويقال فيه

   . ويقال في المجلس السامي السامي بالياء والسامي بغير ياء رتبًة بعد تبًة

واعلم أن العالي والسامي اسمان منقوصان آالقاضي والوالي وقد تقرر في علم النحو أنه إذا دخلت األلف والالم على االسم 
ذ فيجوز في العالي والسامي إثبات الياء وحذفها المنقوص جاز فيه إثبات الياء وحذفها فيقال القاض والقاضي ونحـو ذلـك وحينئ

   . ولكن الكتاب ال يستعملونها إال بالياء
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فأما في العالي فيجوز أن تكون الياء التي تثبتها الكتاب في آخره هي الياء الالحقة لالسم المنقـوص علـى مـا تقـدم وتكـون 
   . حينئـذ ساآنـًة ويجـوز أن تكـون ياء النسب نسبة إلى العالي وتكون مشددة وآذلك في السامس بالياء

ياء النسب ال الياء الالحقة لالسم المنقوص لما تقدم من أن الكتاب لم  أما السامي بغير ياء فيجوز أن يكون المراد حذف
   . يستعملوها إال بإثبات الياء وحينئذ فتحذف اليـاء مـن اليـاء مـن اللقاب التي تنعت بها

   . ويحتمل أن يكون المراد حذف الياء الالحقة لالسم المنقوص وهو بعيد

   . لـوس ويشـار بذلـك إلـى الموضع الذي يجلس فيه تعظيمًا له على ما تقدم في غيرهوأصـل المجلـس فـي اللغـة لموضـع الج

وال يخفى أنه ليس للمجلس ما للمقر والمقام من العموم حتى يعم ما فوق موضع الجلوس إذ ال يحسن أن يقال مجلس فالن 
مجردًا عن األلف واللـام مضافـًا إلـى  -مجلس  -ادس مقره أو مقامه محلة آذا أو الس  : محلة آذا وال بلد آذا آما يحسن أن يقال

األولى   : مـا بعـده ولـه فـي االصطلـاح أربـع حاالت فيقال مجلس األمير وهو مختٌص بأرباب السيوف   : أن يضاف إلى األمير -
   . على اختالف أنواعهم من الترك والعرب وغيرهم

القاضي وهو مختص بأرباب األقالم من القضاة والعلماء والكتاب ومن في فيقال مجلس   : أن يضاف إلى القاضي - الثانية 
   . معناهم

   . فيقال مجلس الشيخ ويختص ذلك بالصوفية وأهل الصالح ومن في معناهم  : أن يضاف إلى الشيخ -الثالث 

مـن فـي معناهـم وربما آتب به مجلس الصدر وهو مختص بالتجار وأرباب الصنائع و  : فيقال  : أن يضاف إلى الصدر -الرابعة 
   . في الدولة الناصرية محمد بن قالوون وما قاربها لكتاب الدرج ومن في معناهم

والمراد بالصدر صدر المجلس الذي هو أعلى أماآنه وأرفعهـا والمضـاف والمضـاف إليـه فيـه آالمتعاآسين والتقدم صدر 
   . المجلس

الحضرة والمراد بها  -من مجلس األمير أو مجلـس القاضـي ومجلـس الشيـخ أو الثامن  أن يقتصر على المضاف إليه -السابع 
   . حضرة صاحب اللقب

   . حضرة الرجل قربه وفناؤه  : قال الجوهري

   . وتقال بفتح الحاء وآسرها وضمها وأآثر مـا تستعمـل فـي المكاتبات  : قال ابن قتيبة في أدب الكاتب

لقديمـة التي آانت تستعمل في مكاتبات الخلفاء وآان يقال فيها الحضرة العالية والحضرة السامية وتستعمل وهـي مـن األلقـاب ا
   . اآلن في المكاتبات الصادرة عن األبواب السلطانية إلى بعض الملوك

   . الويقال فيها الحضرة الشريفة العالية والحضرة الكريمة العالية والحضرة العلية بحسب ما تقتضيـه الح

آانت مما يكتب بها ألعيان الدولة من الوزراء وغيرهم ولم يكن السلطان يكاتب بها أحدًا من   : قال ابن شيٍث في معالم الكتابة
   . الداخلين تحت حكمه والمنسحب عليهم أمره

ذلك على ما سيأتي بيانه  حضرة الملك الجليل ونحو  : وتستعمل أيضًا في مكاتبات ملوك الكفر ويقال فيه بعد الدعاء للحضرة
   . فـي موضعـه

   . وقـد تستعمـل فـي الواليـات فـي نحـو مـا يكتـب للبطـرك
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   . فيقال حضرة الشيخ أو حضرة البطرك ونحو ذلك

وآثيٌر من آتاب الزمان يظنون أن هذه األلقاب األصول أو أآثرها أحدثها القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا وليس آذلك   : قلت
   . بل المجلس مذآوٌر في مكاتبات القاضي الفاضل ومن عاصره بكثرة بل ال تكاد مكاتبٌة من مكاتباته الملوآية تخلو عن ذلك

ومقتضى آالم ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب أنه أول ما ابتدع في أيام بني بويه ملوك الديلم والجناب موجود في 
   . مكاتبات القاضي الفاضل أيضًا بقلة

   . وقد ذآره ابن شيث في مصطلح آتابة الدولة األيوبية

   . والمقـر موجـوٌد فـي آلـام القاضـي محيـي الديـن بن عبد الظاهر

وهو جعل أعالها المقام ثم المقر ثم الجناب ثم المجلس ثم مجلس األمير أو القاضي أو الشيخ لم أره إال في   : الترتيب الخاص
لمشار إليه ومتابعيه وال أدري أهـو مقتـرح لهـذا أم سبقـه إليـه غيـره وقـد أولـع الفضالء بالسؤال عن آالم المقر الشهابي ا

وجه هذا الترتيب بل أخذوا في إنكاره على مرتبه من حيث إن هذه األلقـاب متقاربـة المعانـي فـي اللغـة فـال يتجـه تقديـم 
ذلـك مـن المقـر الشهابـي أو غيره لم يضعه عن جهٍل على سبيل التشهي  بعضهـا علـى بعـض في الرتبة وال يخفى أن واضع

إذ ال يليق ذلك بمن عنده أدنى مسكة من العلم وقد ظهر لـي عـن ذلـك أجوبـة يستحسنهـا الذهـن السليـم إذا تلقيـت باإلنصـاف 
ات والوصـف فـي الواليـات مبنـٌي علـى التفخيـم وهـي أن تعلـم أن الخطاب في المكاتب  : وال بـد مـن تقديـم مقدمـة علـى ذلـك

والتعظيـم علـى مـا سيأتـي بيانـه فـي موضعـه إن شـاء اهللا تعالـى ومـن ثـم أتـي فيهمـا باأللقـاب المؤديـة إلـى الرفعـة آما 
ية عن أصحابها من باب مجاز تقدمت اإلشارة إليه في أول الكالم على األلقـاب ثـم أثبتـوا هـذه األلقـاب بمعنى األماآن آنا

المجاورة وجعلوها رتبة بعد رتبٍة بحسب ما تقتضيه معانيها الالئحة منها على ما سيأتي بيانه فجعلوا أدناها رتبة األمير 
والقاضي والشيخ التي وقع فيها التصريح بذآر الشخص وجعلوا فوق تلك المجلس لتجـرده عـن االضافـة إلـى مـا هـو فـي 

ريـب مـن التصريـح وجعلـوا فـوق ذلـك الجناب الذي هو الفنـاء مـن حيـث إن فنـاء الرجـل أوسـع مـن مجلسـه معنـى الق
ضـرورًة بـل ربما اشتمل على المجلس واستضافه إليه وجعلوا فوق ذلك المقر الذي هو موضع االستقرار مع ما يقتضيه من 

يث إنه يسوغ أن يقال مقره محلة آذا أو بلد آذا وتضمنـت معنـى القـرار شمول جميع المحلة أو البلد الذي هو مقيم فيه من ح
وجعلـوا فـوق ذلـك المقـام الستعمالـه فـي المعنـى   " وإن اآلخرة هي دار القرار   "   : الـذي هو ضد الزوال على ما قال تعالى

عنى القيام من النهضة والشهامة الزائدة على معنى العـام الـذي هو أعم من موضع القيام آما أشار إليه الزمخشري مع ما في م
   . االستقرار من حيث إن القعود دليل العجز والقصور

وقال :   "  الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لو أطاعونا  قال تعالى :   "  وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف  " 
 فكان المقام باعتبار ذلك أعلى من المقر ويوضح ما ذآرناه أنهم جعلوا المجلس أدنى المراتب والمقام أعالها .   ما قتلوا  " 

آونه عنه تصدر المخاطبات وعليه ترد على ما سيأتي في موضعه إن أما تخصيصه خطاب الخليفة بالديوان فلبعد تعلقه مع 
   . شاء اهللا تعالى

   . الديـوان -الصنف الثاني من األلقاب األصول ما يختص بالمكاتبات دون الواليات وفيه تسعة ألقاب الـأول 

ة الكتاب ويصدر بالدعاء له في المكاتبة وقـد تقـدم الكلـام علـى ضبطه ومعناه في الكالم على ترتيب ديوان اإلنشاء في مقدم
إلى أبواب الخالفة المقدسة ويقال فيه الديوان العزيـز علـى مـا سيأتـي في الكالم على المكاتبات فيما بعد إن شاء اهللا تعالى قال 

   . المقر الشهابي بـن فضـل اللـه فـي آتابـه التعريـف

   . اع المخاطبات إليه واردٌة وعنه صادرةوالمعنـي بـه ديـوان اإلنشـاء إذ الكتب وأنو

   . وسبب الخطاب بالديوان العزيز الخضعان عن خطاب الخليفة نفسه  : قال
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أن يجـرى فـي   : ثم آتاب الزمان قد يستعملون ذلك في غير المكاتبات مثل أن يكتب عن السلطان منشور إقطاٍع للخليفـة فيقـال
   . الديـوان العزيـز ونحـو ذلـك علـى مـا سيأتـي فـي الكلـام علـى المناشير في موضعه إن شاء اهللا تعالى

   . تبات بالتقبيل على ما سيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالـىالباسط وهو مما يستعمل في المكا - الثاني 

   . وأصلـه فـي اللغـة فاعـٌل مـن البسـط والمـراد بسـط الكـف بالبـذل والعطاء

وهو من ألقاب اليد ويشترك فيه أربـاب السيـوف  ومنه قوله تعالى :   "  وال تجعل يدك مغلولًة إلى عنقك وال تبسطها آل البسط  " 
   . واألقلـام وغيرهـم

   . الباسط الشريف العالي و الباسط الكريم العالي  : قال في عرف التعريف ويقال فيه

   . الباسطة بلفظ التأنيث -الثالث 

   . ثوهو بمعنى الباسط إال أن الباسطة دون الباسط في الرتبة لميزة التذآير على التأني

   . اليد -الرابع 

   . وهي في معنى الباسطة إال أنها دونها لفوات الوصف بالبسط فيها

   . ويقال فيها اليد الشريفة العالية و اليد الكريمة العالية واليد العالية مجردة عنهما  : قال في عرف التعريف

   . الدار وهي معروفة -الخامس 

   . راد دار المكتوب إليه تنزيهـًا لـه عن التصريح بذآره آما في الجناب وغيرهوتجمع على آدٍر ودياٍر ودوٍر والم

الدار العزيزة وما أشبه ذلك وربما آتب بها في القديم أيضًا   : وآانت مما يكتب به في الزمن القديم في ألقاب الخلفاء ويقال
يا صاحب ديوان اإلنشاء في أيام القائم العباسي للخواتين من نسـاء الملـوك وغيرهم وممن آتب به لهن العالء بن موصال

وعلى ذلك األمر في زماننا في الكتب الصادرة إليهن من األبواب السلطانية وغيرها وإنما آتب إليهن بذلك إشارًة إلى الصون 
   . لمالزمتهن الدور وعدم البروز عنها

ه الدار ويكنون بها عن المرأة الجليلة القدر التي هي بصدد الستارة وآتاب الزمان يستعملونها في نحو ما تستعمل في -السادس 
   . أن تنصب على بابها الستارة حجابًا

الجهة وهو مستعمٌل في معنى الدار والستارة من المكاتبات ويعنى بها المرأة الجليلة القـدر وهـي في أصل اللغة اسٌم  -السابع 
   . عن الرجل الجليل بالجنابللناحية فكنوا بها عن المرأة الجليلة آما آنوا 

   . الباب -الثامـن 

وهو من األلقاب المختصة بالعنوان في جليل المكاتبات وأصل الباب في اللغة لما يتوصل منه إلى المقصود ويجمع على 
عن الوصول إليه آجاٍر وجيراٍن والمراد باب دار المكتوب إليه وآأنه أجل صاحب اللقب   : آحاٍل وأحواٍل وعلى بيباٍن  : أبواب

والقـرب منـه لعلـو مكانه ورفعة محله ويقال فيه الباب الشريف العالي و الباب الكريم العالي و الباب العالي مجردًا عنهمـا 
واستعمالـه بلفـظ الجمـع علـى أبـواب أعلـى منـه بلفظ اإلفراد لما في معنى الجمع من الشرف أما الجمع على بيباٍن فال 

   . اب أصًاليستعمله الكّت

   . المخيم -التاسع 
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وهو من األلقاب المختصة بالعنوان للمسافر والمراد المكان الذي تضرب فيه خيام المكتوب إليه أخذًا من قولهم خيم بالمكان إذا 
أقام به أو خيمه إذا جعله آالخيمة والخيمة فـي أصـل اللغـة اسـم لبيـٍت تنشئـه العـرب مـن عيـداٍن ثـم توسـع فيـه فاستعمـل فيما 

وقد يستعمل بعض هذه األلقاب آالدار والستارة والجهة في غير المكاتبات من الواليات وغيرها ولكن   : قلت يتخذ من الجلود
   . بقلة والغالب استعمالها في المكاتبات فلذلك خصصتها بها

وهي على نوعين  الجملة السادسة في بيان األلقاب المفرعة على األصول المتقدمة وفيها مهيعان المهيع األول في بيان أقسامها
النوع األول المفردةوهي صنفان الصنف األول المجردة عن ياء النسب آالسلطان والملك واألمير والقاضي والشيخ والصدر 

   . واألجل والكبير والعالـم والعامـل واألوحد واألآمل وما أشبه ذلك

قضائّي والقاضوّي والشيخّي والصدرّي واألجلّي الصنف الثاني الملحق بها ياء النسب آالسلطانّي والملكّي واألميرّي وال
   . والكبيرّي والعالمّي والعاملّي واألوحدّي واألآملّي

   . ونحو ذلك

آالقضائّي ألنـه منسـوٌب إلـى القضـاء الـذي   : ثـم األلقاب الملحقة بها ياء النسب تارًة يراد بالنسب فيها النسب الحقيقي على بابه
التـي مناطهـا فصـل الحكومـات الشرعية على ما تقدم وتارًة يراد به المبالغة آالقاضوّي فإنه منسوب  هـو موضـوع الوظيفـة

   . إلـى القاضـي نفسـه مبالغـًة

وفـي معنـاه األميـرّي نسبٌة إلى األمير والوزيرّي نسبة غلى الوزير والشيخّي نسبٌة إلى الشيخ والكبيرّي نسبة إلى الكبير 
   . ة إلى العالم وما أشبه ذلكوالعالمّي نسب

واألصـل فيـه أن عـادة العـرب أنهـم إذا أرادوا المبالغـة فـي وصـف شـيٍء أدخلوا عليه ياء النسب في آخره للمبالغة فـي 
حو وصفـه فيقولـون فـي األحمـر إذا قصـدوا المبالغـة فـي وصفـه بالحمـرة أحمـريٌّ ونحـو ذلـك على ما هو مقرر في آتب الن

آالعالم والعالمّي ومنها ما يستعمل مجردًا   : المبسوطة آالتسهيل ونحوه ثم منها ما يستعمل بالتجريد عن ياء النسب أو إثباتها
عنها فقط آالقطب والغوث من ألقـاب الصوفية ومنها ما يستعمل بإثباتها فقط آالغياثّي وبكل حاٍل فاأللقاب التي قد تثبت ياء 

قد ال تثبت آاألمير واألميرّي إن آانت من ألقاب المجلس السامّي بالياء فما فوقه من المجلس العالي النسـب فـي آخرها و
والجناب العالي والمقر والمقام على مراتبها تثبت الياء في آخرها وإن آانت من ألقاب المجلس السامي بغير ياء فما دونه من 

   . صـدر واألمير والقاضي والشيخ والصدر لم تثبت الياء في آخرهامجلس األمير ومجلس القاضي ومجلس الشيـخ ومجلـس ال

واأللقاب المضافة إلى الدين مثل ناصر الدين و شمس الدين ونور الدين وعز الدين و ولي الدين وسيف الدين وما أشبه ذلك 
لمضاف إليه وأدخلت األلف والالم إن آانت في ألقاب من تثبت الياء في ألقابه من المجلس السامي باليـاء فمـا فوقـه حـذف ا

على المضاف وألحقت به ياء النسب فيقـال فـي ناصـر الديـن الناصـري وفـي شمـس الديـن الشمسـّي وفـي نـور الديـن 
   . النورّي وفي عز الدين العزّي وفي ولي الدين الولوّي وفي سيف الدين السيفّي وما أشبه ذلك

   . عبـر عنهـا بالنعـوتالنوع الثاني المرآبة وهـي الم

وأآثـر مـا يكون الترآيب فيها باإلضافة ثم تارًة تكون بإضافٍة واحدٍة نحو ممهد الدول وتارًة تكون بإضافتين نحو سيد أمراء 
العالمين وتارة تكون بثالث إضافاٍت نحو حاآم أمور والة الزمان وربما زيد على ذلك وتارة تكون بوصف المضاف نحو بقية 

إما بعطٍف واحد نحو سيد الملوك والسالطين وإما بأآثر نحو فاتح   : بالعطـف على المضاف إليه الساللة الطاهـرة وتـارة تكـون
الممالك واألقاليم واألقطار وتارة تكون بجارٍّ ومجرور بعد المضاف إليه نحو سيد األمراء في العالمين وربما توسط النعت بين 

   . اف فـي العالميـنالمضاف إليه والجار والمجرور نحو سيد األمـراء األشـر

وقـد يكون الترآيب بغير اإلضافة إما بالجار والمجرور نحو المجاهد في سبيل رب العالمين وإما بغير ذلك مثل المعّفي آل 
   . ساسان وغير ذلك مما يجري هذا المجرى
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المقر الشريف والجناب الشريف  واعلم أنه إذا آان لقب األصل مفردًا نحو المقر والجناب جاءت ألقابه ونعوته مفردًة فيقال
   . والمقر الكريم وفي نعوته سيد األمراء في العالمين ونحو ذلك

   . ثم إن آان مذآرًا جاء بصيغة التذآير آما تقدم في ألقاب المقر

الجهـة الجهـة  وإذا آان لقب األصل فيه مؤّنثًا آالجهة في ألقاب النساء أتت ألقابه ونعوته مؤنثة تبعًا له فيقال فـي ألقـاب
   . الشريفـة أو الجهـة الكريمـة العاليـة وفـي النعـوت سيـدة الخواتيـن فـي العالمين ونحو ذلك

وإن آان اللقب في األصل مجموعًا نحو مجالس األمراء آما يكتب في المطلقات جاءت األلقاب والنعوت مجموعًة فيقال في 
   . األلقاب األجالء األآابر وما أشبه ذلك

وفي النعوت إن آان ذلك اللقب اسم جنس نحو عضد الملوك والسالطين أو مصدرًا نحو عون األمة جاز إبقاؤه على اإلفراد 
ألن المصدر واسم الجنس ال يثّنيان وال يجمعان وإن لوحظ فيه معنى التعدد جاز الجمع فيقال أعوان األمة وأعضاد   : آذلك

لى ذلك المقر الشهابّي بن فضل اهللا في آتابه التعريف في الكالم على آتابة المطلقات الملوك والسالطين ونحو ذلك وقد أشار إ
فقال ونحو عضـد بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه المهيع الثاني في ذآر األلقاب 

منها من أرباب السيوف وغيرهم االلقاب  والنعوت المستعملة عند آتاب الزمان وبيان معانيها ومن يقع عليه آل واحد
المستعملة عند الكتاب وهي نوعان النوع األول األلقاب اإلسالمية وهي صنفان الصنف األول المذآرة وهي ضربان الضرب 

األول األلقاب المفردة المختصة في اصطالح الكتاب باسم األلقاب وهذه جملة منها مرتبة على حروف المعجم ليسهل 
   . حرف األلف األتابكي وهو من ألقاب أمير الجيوش ومن في معناه آالنائب الكافل ونحوه وهو باألتابك أخص استخراجها

وقد تقدم معنى األتابك في الكالم على ألقاب أرباب الوظائـف وأن أصلـه فقلبـت تاًء في االستعمال وأن معناه األب األمير 
   . وحينئذ فتكون النسبة فيه للمبالغة

   . ن نسب إليه غيره من أتباعه آانت النسبة إليه حقيقية على بابهمانعم إ

األتقى من األلقاب ملوك المغرب التي يكتب إليهم بها من األبواب السلطانية مضاهاًة لما يوجد في مكاتباتهم من األلقاب وهو 
   . أفعل التفضيل من التقوى

مـن القضـاة والعلمـاء والكتـاب ونحوهـم وربما استعمـل فـي ألقـاب الصلحـاء   : ـاماألثيـر بالثـاء المثلثـة مـن ألقـاب أربـاب األقل
   . أيضـًا

وأصلـه فـي اللغة المخالص وحينئذ فيصلح أن يكون لقبًا لكل من نسب إلى المخالصة من أرباب السيوف واألقالم جمعيًا 
   . واألثيري نسبة إليه للمبالغة

   . ألقاب أرباب األقالم آاألثير ومعناه في اللغة األصيل ومنه قيل مجٌد وأثيل أي أصيلاألثيل بالمثلثة أيضًا من 

   . وحينئذ فيصلح أن يكون لقبًا لكل ذي أصالة من أرباب السيوف واألقلـام واألثيلي نسبٌة إليه للمبالغة

يكون من ألقاب السامي بغير ياء فما دونه األجـل يكـون فـي االصطلـاح من ألقاب السلطان آما يقال السلطان السيد األجل و
   . السامي األمير األجل  : فيقال

   . الستعماله في األعلـى واألدنـى علـى مـا سيأتـي إن شـاء اللـه تعالـى  : ونحو ذلك وهو مما ينكر على آتاب الزمان

إنه   : ـا قـدرًا حتى قال ابن شيٍث في معالم الكتابةعلـى أن هـذا اللقـب فـي الدولـة الفاطميـة آـان هـو أعلـى األلقـاب وأرفعه
   . محظـوٌر علـى غيـر الوزيـر
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وقـد آانت الوزارة في زمانهم بمثابة السلطنة في زماننا فتصرف فيه الكتاب حتى استعملوه في أدنى الرتب أيضًا واألجلي 
   . نسبٌة إليه للمبالغة

من السامي بغير ياء فمـا   : ملونه في أدنـى ألقـاب ممـا تسقـط فيـه يـاء النسباألخص من ألقاب أرباب السيوف والكتاب يستع
دونـه علـى أن معنـاه رفيـع ألخـذه مـن الخصوصيـة وهـي االنفراد بالشيء وآان األحق أن يكون مختصًا باأللزام المقربين 

   . دون غيرهم واألخصي نسبة إليه للمبالغة

صـة في الغالب بالمكاتبات اإلخوانية وربما وقعت في المكاتبات الملوآية إذا آان قدر الملكين األخـوي مـن األلقـاب المخت
   . المتكاتبين متقاربًا وهو نسبٌة إلى االخوة وآأنه جعله أخاه حقيقًة

   . األريب من ألقاب أرباب األقالم

   . ألن الرهاء من جملة العقل واألريبي نسبٌة إليه للمبالغةوهو في اللغة العاقل ومنه قيل للدهاء إرٌب بكسر الهمزة وإسكان الراء 

   . األرقى من ألقاب ملوك المغرب

   . وهو االرتفاع والعلو في الدرج  : وهو مأخوذ من الرقي

   . األزآى من ألقاب ملوك المغرب أيضًا

   . نحوهاوهـي الزيـادة آأنـه نسبـه إلـى الزيادة في الرفعة و  : وهو مأخوذ من الزآاة

   . األسرى بالسين المهملة من ألقاب ملوك المغرب

وهو مأخوذ من السرو وهو سخاء في مروءة االسفهسالر بسيني مهملتين بينهما فاء ثم هاء من ألقاب أرباب السيوف وآان في 
ـب الدولـة الفاطمية في الدولة الفاطمية لقبًا على صاحب وظيفٍة تلي صاحب الباب على ما تقدم بيانه في الكالم على ترتي

   . المقالة الثانية

فارسي وترآي فأسفه بالفارسية بمعنى المقدم وسالر بالترآية بمعنى العسكر   : ومعناه مقدم العسكر وهو مرآب من لفظين
والعامة تقول لبعض من يقف بباب السلطان من األعوان أسباسالر بالباء الموحدة وآأنهم راعوا فيه معنى المقدم في الجملـة 

أصبهان وأصفهان بالباء والفاء جميعًا واألسفهسالري نسبٌة إليه   : ية آثيرًا ولذلك قالواوالباء تعاقب الفاء في اللغة الفارس
   . للمبالغة

وقد ذآر المقر الشهابي بـن فضـل اللـه فـي بعـض دساتيره أن هذا اللقب يختص بأمراء الطبخاناه على أنه قد ترك استعماله 
   . فأضربوا عنه لذلك أو لم يفهموا معناه فترآوه في زماننا وآأنهم آرهوا مشارآة بعض األعوان فيه

   . األسنى من ألقاب المغرب

   . وهو الضياء  : وهو الرفعة ويجـوز أن يكـون مـن السنا بالقصر  : وهو مأخوذ من السناء بالمد

   . ًا في ألقاب ملوك المغرباألشـرف مـن ألقـاب المقـام والمقـر فـي مصطلـح آتـاب الزمـان على ما تقدم ذآره وربما وقع أيض

   . وهو أفعل التفضيل من الشرف بمعنى العلو

   . األصعد من ألقاب ملوك المغرب وهو أفعل التفضيل من الصعود ضد الهبوط
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   . األصيل من ألقاب أرباب األقالم غالبًا

وربما وقع في ألقاب أرباب السيوف إذا آان لصاحب اللقـب عراقـة نسـب وهو فعيل من األصل بمعنى الحسب واألصيلي 
   . نسبٌة إليه للمبالغة

   . ويختص بمن له ثالثٌة في الرياسة ابن عن أٍب عن جدٍّ  : قال في عرف التعريف

   . مراد بها هنا العظمةاألضخم من ألقاب ملوك المغرب وهو مأخوذ من الضخامة وال

   . وهي في األصل اللغة والغلظ واستعملت في العظمة تجوزًا

  : األعز من ألقاب ملوك المغرب وقد يستعمل في ألقاب من لم يثبت فيه ياء النسب من السامي بغير ياء فما دونه آاألخص
   . فيقال األعز األخص ونحو ذلك وهو أفعل التفضيل من العز

   . ألقاب السلطان يقال فيه السلطان األعظم ويقع في ألقاب ملوك المغرب أيضًااألعظم من 

   . وهي الكبرياء  : وهو أفعل التفضيل من العظمة

   . وهو االرتفاع  : األعلى من ألقاب ملوك المغرب وهو أفعل التفضيل من العلو

   . األعلم من ألقاب ملوك المغرب

   . ي هو خالف الجهلوهو أفعل التفضيل من العلم الذ

   . األفخم من ألقاب ملوك المغرب

   . وهي العظمة والقوة  : وهو أفعل التفضيل من الفخامة

األفضل من ألقاب السلطان ويستعمل في ألقاب ملوك المغرب أيضًا وهـو أفعـل التفضيـل مـن الفضل بمعنى الزيادة والمراد 
   . الزيادة في الفضيلة

لسلطان أيضًا ويستعمل في ألقاب ملوك المغرب وفي ألقاب من لم تثبت فيه ياء النسب من السامي بغير ياء األآمل من ألقاب ا
   . فما دونه واألآميلي نسبٌة إليه للمبالغة

بـه اإلمـام مـن ألقـاب الخلفـاء آمـا يقـال فـي المكاتبات عنهم من عبد اهللا ووليه اإلمام الفالني وقد تقدم أن أول مـن تلقـب 
   . إبراهيـم بـن محمـد أول مـن بويـع لـه بالخالفـة مـن بنـي العبـاس ويقـع أيضًا في ألقاب أآابر العلماء

وهم الشافعي   : وأصل اإلمام في اللغة الذي يقتدي به ولذلك وقع على المجتهدين آاألئمة األربعة أصحاب المذاهب المشهورة
   . ومالٌك وأبو حنيفة وأحمد

   . نسبٌة إليه للمبالغة واإلمامي

   . األمجد من ألقاب ملوك المغرب وربما آتب به للتجار ونحوهم في ألقاب الصدر األجل

   . وهو الشرف أو األصالة  : وهو أفعل التفضيل من المجد
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   . األميري من ألقاب أرباب السيوف

   . ويكتب به لكبار وإن آانوا من أرباب األقالم  : قال في فرف التعريف

وذآر في دستوٍر له آخر أنه يكتب به لنقيب األشراف وال يكتب له القضائي أصًال وإن آان من أرباب األقالم وقد تقدم لقب 
   . الوظائـف فأغنـى عـن إعادته هنا األمير مجردًا عن ياء النسب وأصله المأخوذ منـه فـي الكلـام علـى ألقـاب أربـاب

   . واعلم أنهم لم يستعملوا فيه النسبة لنفس اإلمرة فلم يقولوا في النسبة إليه اإلمري آما قالوا في النسبة إلى القضاء القضائي

تجار على الجواري األميـن من ألقاب التجار الخواجكية وألقاب الخدام المعروفين في زماننا بالطواشية خصوا بذلك الئتمان ال
والمماليك في حال جلبهم إلى الملوك وائتمان الخدام على الحريم والمماليك بأبواب الملوك وهو مأخوذ من األمانة ضد الخيانة 

   . واألميني نسبة إليه للمبالغة

لقابه من السامـي بغيـر يـاء فمـا األوحـد يقـع فـي األلقـاب السلطانيـة ويكـون مـن ألقـاب أرباب األقالم لمن ال تثبت الياء في أ
وفيـه مـا تقـدم فـي الكالم على األجل من االعتراض على الكتاب في جمعهم األعلى واألدنى في لقٍب واحد واألوحدي   : دونـه

   . نسبة إليه للمبالغة

ء والتقـدم فيـه والبارعي نسبة إليه وهـي النهضـة بالشـي  : حرف الباء البارع من ألقاب أرباب األقالم وهو فاعٌل مـن البراعـة
   . للمبالغة

وهي تأدية آنه   : البليغ من ألقاب أرباب األقالم وأحسن ما يقع في ألقاب ذوي البالغة من الكتاب ونحوهم وهو فعيل من البالغة
   . المراد بإيجاز ال يخـل وإطنـاٍب ال يمـل والبليغـي نسبـٌة إليـه للمبالغة

من ألقاب ملوك المغرب يقال التقي الزآي ونحو ذلك وربما استعمل بالديار المصرية في حرف الجيم الجليل  حرف التاء التقي
الحاج الجليل ونحو ذلك والجليل في أصل اللغة العظيم وآان   : من ألقاب من يكتب له الحاج آمقدمي الدولة ونحوهم ويقال فيه

   . مقتضى الوضع أن يكون ألعلى من هذه الرتبة

حرف الحاء المهملة الحاج من ألقاب مقدمي الدولة ومهتارية البيوت ومن في معناهم وإن لم يكن قد حج وإن آان موضـوع 
   . الحـاج فـي العرف العام إنما هو لمن حج البيت وإنما اصطلح لهم على ذلك حتى صار آالعلم عليهم

ص بالمحدثين الحتياجهم إلى آثرة الحفظ لمتون األحاديث الحافظ من ألقاب المحدثين وأصله من الحفظ ضد النسيان واخت
   . وأسماء الرجال ونحو ذلك والحافظي نسبٌة إليه للمبالغة

   . الحافل من ألقاب ملوك المغرب ومعناه الكثير الجمع أخذًا من قولهم واٍد حافٌل إذا آثر سيله

   . الحاآـم من ألقاب القضاة

وأصله من الحكمة بفتح الكاف وهي حديدة مستديرٌة في اللجام تمنع الدابة من   : الكتابقال أبو جعفر النحاس في صناعة 
الجري والشباب سمي بذلك ألنه يرد النـاس عـن الظلـم وأآثر ما يستعمله آتاب الزمان في عنوان المكاتبات في تعريف 

لمبالغة الحائز من ألقاب ملوك المغرب وهو فاعل المكتوب إليهم وفي أثنائها في وصف المكتوب بسببه والحاآمي نسبٌة إليه ل
   . مـن الحيـازة وهـي الحياطـة والمـراد الحائـز للملـك أو الحائز للفضائل ونحو ذلك

الحبر من ألقاب أآابر العلماء وهو بفتح الحاء وآسرها لغتان والذي اختاره ابن قتيبة في أدب الكاتب الكسر وبه سمي الحبر 
   . كن الجاري على ألسنة الناس الفتح والحبري نسبٌة إليه للمبالغةالذي يكتب به ول
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الحجـي بضـم الحـاء وآسـر الجيم المشددة وفي اآلخر ياء النسب في ألقاب أآابر القضاة والعلماء وهو منسوب إلى الحجة 
م النحو وبعض جهلة الكتاب بحذف تاء التأنيث منه على قاعدة النسب آما تحذف من طلحة ونحـوه علـى ما هو مقرر في عل

   . يثبت فيه تاء التأنيث مع النسب فيقـول الحجتـي وهـو خطـأ

ثـم النسبـة فيـه حقيقيـٌة لـأن المنسـوب إليـه وهـو الحجـة غيـر من له اللقب ويجوز أن تكون للمبالغة بأن يجعل صاحب اللقب 
   . هو نفس الحجة تجوزًا وهو أبلغ

اء من ولد علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه من فاطمة رضي اهللا عنها أخذًا من الحسب وهو ما يعده الحسيب من ألقاب الشرف
اإلنسان من مفاخر آبائه على ما ذآره جماعة من أهل اللغة ولذلك اختص في االصطالح بالشرفاء إذ آان آباؤهم أعظم الناس 

ون في الرجل وإن لم يكن له آباٌء لهم شرف حرف الخاء مفاخر لكن قد ذآر ابن السكيت في إصالح المنطق أن الحسب يك
المعجمة الخاشـع مـن ألقـاب الصوفيه وأهل الصالح وربما استعمل في العلماء بل ربما استعمل في أرباب السيوف إذا آان 

ي موضعه إن المكتوب له متصفًا بذلك بل ربما استعمل في ألقاب بطارآة النصارى من الباب وغيره على ما سيأتي ذآره ف
   . شاء اهللا تعالى

   . والخاشع في اللغة الخاضع والمتذلل والخاشعي نسبٌة إليه للمبالغة

   . الخواجـا مـن ألقـاب أآابـر التجـار األعاجـم مـن الفـرس ونحوهـم

   . وهـو لفـظ فارسـي ومعناه السيد والخواجكي بزيـادة آـاٍف نسبـٌة إليـه للمبالغـة وآـأن الكـاف فـي لغتهـم تدخـل مـع يـاء النسب

الخير بفتح الخاء وتشديد الياء المثناة تحت من ألقاب أهل الدين والصالح وهو في أصل اللغة خالف الشرير ثم غلب استعماله 
   . خير والخيري نسبٌة إليه للمبالغة وقل أن يستعمله الكتاب إال بإثبات الياء في آخرهفيمن غلب عليه ال

   . حرف الذال المعجمة الذخر بضم الذال وإسكان الخاء من ألقاب أرباب السيوف وربما أطلق على غيرهم

   . يجعـل بالـدال المهملـةوأصله في اللغة لما يذخر من النفائس وهو مصدر ذخرت الشيء أذخره وآثيرًا ما يغلـظ ف

وممـن وقـع لـه الوهـم فـي ذلـك الشيـخ جمـال الدين اإلسنوي في طبقات الفقهاء فأورد صاحب الذخائر في الـدال المهملـة 
   . والذخـري نسبـٌة إليـه للمبالغـة وأآثـر مـا يستعملـه الكتـاب آذلك

العالم الرباني قال الجوهري وهو   : الصالح وربما لقب به العالم فيقال حرف الراء المهملة الرباني من ألقاب الصوفيه وأهل
   . المتأله والعارف باهللا تعالى

   .  "قال تعالى :   "  آونوا ربانيين  

رحل إليه لقب بذلك ألنـه فـي حيـز أن يرحـل إليـه الرحلة بضم الراء من ألقاب أآابر العلماء والمحدثين والرحلة في اللغة ما ي
   . لألخـذ عنـه

   . أمـا الرحلـة بالكسر فاالرتحال والرحلي بالضم أيضًا نسبٌة إليه للمبالغة

وأصله من   : الرئيس بالهمزة على وزن فعيل من ألقاب علية الناس وأشرافهم ويقال فيه ريس على وزن قيم قال الجوهري
الرياسة وهي رقعة القدر وعلو الرتبة والرئيسي نسبة إليه للمبالغة وغالب ما يستعمله الكتاب آذلك وهو من ألقاب أرباب 

   . األقالم من العلماء والكتاب

اي الزاهد من ألقاب الصوفية وأهل الصالح وهو في اللغة خالف الراغب والمراد هنا من أعرض الزعيمـي مـن حرف الز
ألقـاب أآابـر أربـاب السيـوف آنـواب السلطنـة ومن في معناهم وهو نسبة إلى الزعيم بمعنى السيد والكافل وآأنه بواليته على 
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ـوا فيـه الزعيم بغير ياء ألنه إذا آان مختصًا بكبار أرباب السيـوف دون أدانيهـم القوم سادهم أو آفلهـم وتوالهـم ولـم يستعمل
   . وجـب إثبـات اليـاء للمبالغة

   . الزاآي من ألقاب المتدينين من أرباب األقالم وغيرهم يقال التقي الزآي ونحو ذلك

   . ي حرف األلفوهو في أصل اللغة بمعنى الزاآي وهو الزائد وقد تقدم مثله في األزآى ف

حرف السين المهملة السالك من ألقاب الصوفية وأهل الصالح وهو فاعل من السلوك والمراد سلوك سبيل الرشاد الموصل إلى 
   . اهللا تعالى والسالكي نسبة إليه للمبالغة

نقسم إلى السامي بالياء والسامي السامي من ألقاب المجلس وقد تقدمت اإلشارة إليـه فـي الكلـام علـى األلقـاب األصـول وأنـه ي
   . بغير ياء فليراجع منه

وهو من األلقاب الخاصة بالدوادار على أني قد رأيته في بعـض الدساتيـر الشاميـة قـد آتـب   : السفيري قال في عرف التعريف
لجـواري ونحـو ذلـك وهـو بـه لبعض التجار الخواجكية لسفارتهم بين الملوك وترددهم في المماليـك لجلـب المماليـك وا

وهو الرسول والمصلح بين القـوم نسبـة مبالغة ولم يستعمله الكتاب مجردًا عن الياء ألنه إذا آان خاصًا   : منسوب إلى السفير
   . بهذين ورتبتهما علية ال يليق بها حذف الياء لم يناسب استعماله مجردًا عنها

المقام الشريف ونحوه فيقال المقام الشريف العالي السلطاني ونحو ذلك وهو  السلطاني من ألقاب الملوك فيثبت في ألقاب
   . منسوب إلى السلطان وقد تقدم الكالم عليه في الكالم على أرباب الوظائف

بٌة السلطان السيد األجل ونحو ذلك ويقع في اللغة على المالك والزعيم ونحوهما والسيدي نس  : السيد من األلقاب السلطانية يقال
   . إليه للمبالغة وهو من األلقاب الخاصة بالجناب الشريف فما فوقه

   . وال يكتب به عن السلطان ألحد  : قال في عرف التعريف

   . حرف الشين المعجمة الشاهنشاه من األلقاب الملوآيـة المختصـة بالسلطـان وأآابـر الملـوك

ك وقـد ورد النهـي عـن التسمـي بـه وفـي الحديـث أنـه صلـى اهللا عليه وسلم وهـو لفـظ فارسـي معنـاه بالعربيـة ملـك األملـا
   .  " إن أخنـع اسـٍم عنـد رجـٌل تسمـى ملـك األمالك ال ملك األمالك إال اهللا   "   : قال

د أشـار إلـى ذلك في معناه شاهنشاه ولذلك يحذفه المتدينون من الكتـاب مـن األلقـاب السلطانيـة وقـ  : قال سفيان بن عيينة
   . التثقيف في مكاتبة صاحب المغرب

واعلـم أنـه آان قد وقع في تلقيب الملوك بهذا اللقب نزاع بين العلماء في سلطن السلطان جالل الدولـة السلجوقـي فـي سنـة 
الدولـة آـان قد سأل أمير  تسـع وعشريـن وأربعمائـة آمـا حكـاه ابـن األثيـر في تاريخه الكامل وذلك أن السلطـان جلـال

المؤمنين القائم بأمر اهللا الخليفة يومئذ في أن يخاطب بملك الملوك فامتنع فكتب فتوى للفقهاء في ذلك فكتب القاضي أبو الطيب 
الطبري والقاضي أبو عبد اهللا الصيمري والقاضي ابن البيضاوي وأبو القاسم الكرخي بجوازه ومنع منه أقضى القضاة أبو 

   . ن الماوردي وجرى بينه وبين من أفتى بجوازه مراجعات وخطب لجالل الدولة بملك الملوكالحس

وآان الماوردي من أخص الناس بجالل الدولة وآان يتردد إلى دار المملكة آل يوم فلما أفتى في ذلك بالمنع انقطع ولزم بتيه 
قد علم آل   : خائفًا وأقام منقطعًا من شهر رمضان إلى يوم النحر فاستدعاه جالل الدولة فحضر خائفًا فأدخله عليه وحده وقال له

ء ماًال وجاهًا وقربًا منا وقد خالفتهم فيما خالف هواي ولم تفعل ذلك إال لعدم المجاباة منك واتباع الحق أحٍد أنك من أآثر الفقها
وقد بان لي موضعك من الدين ومكانك من العلم وجعلت جزاء ذلك إآرامًا بأن أدخلتك إلي وحدك وجعلت إذن الحاضرين إليك 

   . ليتحققوا عودي إلى ما تحـب
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   . ن لكل من حضر للخدم باالنصراففشكره ودعا له وأذ

الشريف من ألقاب المقر والجناب من حيث إنه يقال المقر الشريف والجناب الشريف وذآر في عرف التعريف أنه مختص 
باألشراف أبناء فاطمة من علي رضي اهللا عنهما وآأن يريد في األلقاب المطلقة التي ال تلي المقر والجناب وهو فعيل من 

وال يكـون إال لمـن لـه ابـاٌء يتقدمونه في الشرف بخالف الحسيب ومن هنا جعله   : العلو والرفعة قال ابن السكيـتالشرف وهو 
الكتاب أعلى رتبة من الكريم الشتماله على قدر زائد ال يعتبر في الكريم من عراقة األصل وشرف المحتد والشريفي نسبة إليه 

   . للمبالغة

   . وك المغـرب ومعنـاه المشهـور الظاهـر والمـراد هنـا مـن اشتهـر علـو قـدره ورفعتهالشهيـر مـن ألقـاب ملـ

الشيخ من ألقاب العلماء والصلحاء وأصله في اللغة الطاعن في السن ولقب به أهـل العلـم والصالح توقيرًا لهم آما يوقر الشيخ 
   . الكبير والشيخي نسبة إليه للمبالغة

   . الصاحب من ألقاب الوزراءحرف الصاد المهملة 

   . وهو مختص بأرباب األقالم منهم دون أرباب السيوف  : قال في عرف التعريف

وهو في أصل اللغة اسم للصديق وأول من لقب به من الوزراء آافي الكفاة إسماعيـل بن عباد وذلك أنه آان يصحب األستاذ 
غلب عليه حتى استعمل فيه باأللف والالم ثم صار لقبًا على آل من ولي  ابن العميد فكان يقال له بذلك صاحب ابن العميد ثم

   . الوزارة بعـده

علـى أن آتـاب اإلنشاء بالمماليك الشامية يلقبون العلماء من قضاة القضاة ومن في معناهم بذلك وهم على ذلك إلى اآلن 
   . آما تقدمت اإلشارة إليهبخالف آتاب الديار المصرية فإنهم يقصرونه على الوزراء دون غيرهم 

   . والصاحبي نسبٌة إليه للمبالغة وهو المستعمل عند آتاب اإلنشاء وبغير الياء في العرف العام

   . الشيخ الصالح ونحـو ذلـك  : الصالح من ألقاب أهل الصالح والصوفي يقال

قولوا الصالحي وآأنهم ترآوا ذلـك خالفًا من وهـو مأخـوذ مـن الصالح ضد الفساد ولم يستعملوه بإثبات ياء النسب فلم ي
   . االلتباس بالنسبة إلى البلد المعروف أو غيره

الصدر من ألقاب التجار ونحوهم والمراد من يكون صدرًا في المجالس وصدر آل شيء في اللغة أوله وعبر عن صدر 
   . الصدري نسبٌة إليه للمبالغةالمجلس بأوله ألنه في الحقيقة أول المجلس وآل جانب من جانبيه تلو له و

   . حرف الطاء الطاهر من ألقاب ملوك المغرب والمراد المتنزه عن األدناس

حرف الظاء الظهيري من ألقاب آبار أرباب السيوف آأعيان األمراء من نواب السلطنة وغيرهم وهو نسبٌة إلـى الظهيـر 
ولـم يستعملـوه مجـردًا عـن يـاء  بمعنـى العـون للمبالغـة ومنـه قولـه تعالـى :   "  ال يأتـون بمثله ولو آان بعضهم لبعٍض ظهيرًا  " 

   . النسـب الختصاص المظاهرة بأآابر أرباب السيوف وهو بغير الياء ال يقع إال على األدون منهم

   . ه وأهل الصالح وهو فاعٌل من العبادة وهي الطاعةحرف العين العابـد مـن ألقـاب الصوفيـ

وربما استعمل في أرباب السيوف واألقالم أيضًا ال تصاف متصٍف منهم بذلك أو وقوعه أوًال على متصٍف به منهـم ثـم لزومـه 
من بعده من نواب  مـن بعـده من أهل تلك المرتبة آما في نائب الشام حيث آتب لبيدمر الخوارزمي في نيابته بذلك ثم لزم

   . الشام والنائب الكافل على ما سيأتي ذآره في المكاتبات إن شاء اهللا تعالى
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لـأن العـدل به تقع   : العادل من ألقاب السلطان وهو خالف الجائر وذلك أعلى ما وصف به الملك ونحوه من والة األمـور
   . أآابر أرباب السيوف من النواب ونحوهم عمارة الممالك والعادلي نسبٌة إليه للمبالغة وهو من ألقاب

العارف من ألقاب أآابر أهل الصالح وهو خالف الجاهل ومنهم من يفرق بينه وبين العالم بأن المعرفة قد يتقدمها جهل والعلم 
اسم للمعين  ال يتقدم جهـل ولذلـك لـم يطلـق اسـم العـارف علـى البـاري العاضد من ألقاب ملوك المغرب وهو في أصل اللغة

   . عضدته أعضده إذا أعنته  : يقال

العالم من ألقاب السلطان وهو خالف الجاهل ثم هو في الحقيقة إنما هو من ألقاب العلماء إال أنهم نعتوا به الملوك تعظيمًا إذ 
   . العلم آل أحٍد يزاحم علـى اإلتصـاف بـه والعالمـي نسبـة إليـه للمبالغـة

   . المشترآة في االصطالح بين أرباب السيوف واألقالم وإن آان المختص بها في الحقيقة العلماءوهـو مـن األلقـاب 

العالي من األلقاب التي يشترك فيها أرباب السيوف واألقالم ويوصف به المقام والمقر والجناب والمجلس في إحدى حالتيه 
   . وهو من العالء بالمد وهو الشرف

ى بفتحها إذا شرف ومنه قيل في علي ونحوه عالء الدين ويحتمل أن يكون من العلو في المكان يقال يقال علي بكسر الالم يعل
   . عال بفتح الالم يعلو علوًا وسيأتي معنى الفرق بينه وبين السامي وإن آان بمعناه في اللغة  : فيه

لعاملي نسبة إليـه للمبالغة وهو من األلقاب العامل من ألقاب أهل الصالح والمراد المجد في العمل المجتهد في العبادة وا
   . المشترآة بين أرباب السيوف واألقالم آالعالمي

العريق من ألقاب ذوي األصالة وأآثر ما يقع على أرباب األقالم والمراد من له عراقة في آرم العزيز من ألقاب ديوان 
الولد   : لمكاتبة إلى أبواب الخالفة وربما استعملوه في الولد فقالواالديوان العزيز على ما سيأتي بيانه في ا  : الخالفة يقال فيه

   . العزيز ولم يستعملوه مضافًا إلى النسب

وهو ما بين المرفق والكتف واستعمـل فـي المعيـن والمساعـد   : العضد من ألقاب أرباب السيوف وهو في األصل اسم للساعد
من اإلنسان ثم األفصح فيه فتح العين مع ضم الضاد ويجوز فيه آسر الضاد وإسكانها لقيامه في المساعدة مقام العضد الحقيقي 

   . مع الفتح أيضًا وضم العين مع إسكان الضاد والعضدي نسبٌة إليه للمبالغة

   . العونـي مـن األلقاب المختصة بأآابر أرباب السيوف وهو نسبة إلى العون وهو الظهير على األمر المعـاون عليـه

   . لم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب لوقوع العون على الواحد من أعوان صاحب الشرطة ونحوهو

   . العالمة بالتشديد من ألقاب أآابر العلماء

وهو العالم للغاية وقل أن يستعملوه إال فـي ألقـاب المكتـوب بسببـه ونحـو ذلـك وحـذف الهـاء منه لغٌة وليست   : قال الجوهري
   . بمستعملة بين الكتاب أصًال والعالمي نسبة إلى العالم أو العالمة للمبالغة

   . ويختص بالمفتى  : قال في عرف التعريف

زي من ألقاب أرباب السيوف وهو من األسماء المنقوصة آالقاضي ونحوه وقل أن يستعمل الغوث حرف الغين المعجمة الغا
  : بالثاء المثلثة من ألقاب الصوفي وهو عندهم لقٌب على القطب الذي هو رأس األولياء وأصلـه فـي اللغـة مـن قـول الرجـل

   . اء النسب أصًالواغوثـاه وقـل أن يستعمله الكتاب بل لم يستعملوه مضافًا إلى ي

   . الغياثي من ألقاب أرباب السيوف وأآثر ما يستعمـل فـي الملـوك وهـو فـي اللغـة االسـم مـن استغاثني فأغثته
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   . وأصله الغواثي بالواو فقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها

   . نصر والمراد فتح األمصار وتملكهاحرف الفاء الفاتـح مـن ألقـاب ملـوك المغـرب وهـو فاعـٌل مـن الفتح بمعنى ال

الفاضل من ألقاب أرباب األقالم وأآثر ما يقع في ألقاب العلماء وربما وقع في ألقاب الكتاب وهو خالف الناقص والمـراد زائـد 
   . الفضـل وبـه لقـب القاضـي الفاضـل عبـد الرحيـم البيسانـي الكاتب المشهور والفاضلي نسبٌة إليه للمبالغة

الفائز من ألقاب ملوك المغرب وهو فاعٌل من الفوز بمعنى النجاة أو الظفر وقـد يشاحـح فـي التلقيـب بـه فـإن الفـوز يطلق 
على الهالك أيضًا على ما هو مقرر في آتب اللغة ومثل ذلك يجب اجتنابـه لمـا فـي مـن االشتـراك بيـن المحمـود والمذمـوم 

ي النجـاة حتـى أنـه لـم يرد الفقيه من ألقاب العلماء وهو اسم فاعل من فقه بضم القاف إذ صار فقه له إال أنـه غلـب استعمالـه فـ
   . سجية آكرم إذا صـار الكـرم لـه سجيـًة

وإنما يقع على المجتهد دون المقلد أما إطالقه على فقهاء المكاتب ونحوهم فعلى   : قال المسيلي في شرح مختصر ابن الحاجب
   . لمجازسبيل ا

على أن الكتاب بالديار المصرية لم يستعملـوا هـذا اللقـب إال فـي القليـل النـادر بـل آثيـر مـن جهلـة الكتـاب وغيرهـم 
يستصغرون التقليب به ويعدونه نقصًا وإنما يعظم به جد التعظيم أهل المغرب والفقيهي نسبٌة إليه للمبالغة وهو مستعمل في 

   . ألقاب العلماء

الفريـدي من ألقاب أآابر العلماء وهو نسبٌة إلى الفريد بمعنى المنفرد للمبالغة والمراد المنفرد بما لم يشارآه فيه غيره ولم 
   . يستعملوه مجردًا عن ياء النسب

لقضـاة حرف القاف القاضوي من ألقاب أرباب األقالم وهو نسبٌة إلى القاضي للمبالغة ثم في الحقيقة آان يجب أن يختـص با
   . الذيـن هـم حكام الشريعة دون غيرهم إال أنه توسع فيه حتى استعمل في غيرهم من ألقاب أرباب األقالم

فلـان قدوة يقتدى به والقدوي نسبٌة إليه   : القدوة بكسر القاف وضمها لغٌة من ألقاب العلماء والصلحاء وهو بمعنى األسوة يقال
لمبدلة من الهاء على قاعـدة النسب عند النحاة وآثير من جهلة الكتاب يثبتون فيه تاء التأنيث للمبالغة وحذفت منه تاء التأنيث ا

   . القدوتي وهو خطأ آما تقدم في الكالم على الحجة في حرف الحاء  : مع النسب فيقولون

القضاميري من األلقاب التي يستعملها بعض الكتاب في ألقاب من اجتمع له رياسة السيف والقلـم وهـو نسبـة إلـى القضاء 
واألمير تشبيهًا بمذهب من يرى النسبة إلى المضاف والمضاف إليه جميعًا فيقول في النسبة إلى عبد شمس عبشمي وإلى عبد 

ح علـى مـا تقـدم بيانـه فـي المقالـة األولى في الكالم على النحو واألحسن فيه الدار عبدري ونحو ذلك وهو مذهـب مرجـو
  : النسبة إلى آل منهما على انفراده فيقال القضائي األميري أو األميري القضائي وعلى العمل به فالالئق بعلو الرتبة أن يقال

لمعنى أبلغ من القضائي لما في القاضوي من المبالغة القاضميري ليكون مرآبًا من القاضوي واألميري إذ آان القاضوي في ا
   . على ما تقدم بيانه

   . القضائي من ألقاب أرباب األقالم وهو نسبٌة إلى القضاء فال مبالغة فيه

القطب من ألقاب الصوفية وأهل الصالح وهو عندهـم عبـارة عـن رأس األوليـاء الـذي عليـه مدارهـم آمـا تقـدم فـي الغـوث 
   . قـل أن يستعملـه الكتاب ولم يستعملوه مضافًا إلى ياء النسب فيما وقفـت عليـه أصـًالو

   . والقطـب فـي أصل اللغة آوآب بين الجدي والفرقدين يدور عليه الفلك فيما قالـه الجوهـري

يل لسيد القوم الذي عليه مدار والتحقيـق أنـه نقطة متوهمة بالقرب من هذا الكوآب على ما هو مقرر في علم الهيئة ولذلك ق
   . قطب بني فالن ومن هنا عبروا عن مدار األولياء بالقطب  : أمرهم
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   . وقل أن يستعمله الكتاب ولم يستعملوه مضافًا إلى ياء النسب فيما وقفت عليه

   . القوامي بفتح القاف من ألقاب أرباب السيوف

   . وهو نسبة إلى القوام وهو العدل

   . وآان بين ذلك قوامًا ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب  : تعالى ومنه قوله

النائـب الكافـل ونحـو ذلـك والكافل في اللغة   : حرف الكاف الكافل مـن األلقـاب المختصـة بنائـب السلطنـة بالحضـرة يقـال فيـه
   . ألنه يكفل الرعية ويعولهم والكافلي نسبة إليه للمبالغةوآفلهم زآريا ولقب بذلك   : الذي يكفل اإلنسان ويعوله ومنه قوله تعالى

   . وهو مختص بنائب سلطان أو وزير آبير  : قال في عرف التعريف

   . وذآر في دستور آخر أنه ال يكتب به لغيرهما

راد هنا الرفيع الرتبة الكبير من األلقـاب المشترآـة بيـن أربـاب السيـوف واألقلـام وهـو فـي األصـل لخلـاف الصغيـر والم
   . والكبيري نسبة إليه للمبالغة

الكريم من ألقاب المقر والجناب ويشترك فيه أرباب السيـوف واألقلـام والكريـم خلـاف اللئيـم فيما يقتضيه آالم الجوهري حيث 
شريف في الرتبة إذ في الشرف الكرم نقيض اللؤم وحينئذ فيكون المراد بالكريم الخالص من اللؤم ومن ثم جعل دون ال  : قال

قـدر زائـد علـى ذلـك وهـو اعتبار ثبوت رفعة القدر بل اعتبار ذلك في ابائه أيضًا آما قاله ابن السكيت على ما تقدم ذآـره فـي 
يستحب في الزوجة أن تكون نسيبة فحمله بعضهم على الصحيحة   : الكلـام على لقب الشريف ويوضح ذلك أن الفقهاء قالوا

نسب احترازًا بذلك من بنت الزنا وحمله آخرون على العراقة في النسب واألول في معنى الكرم الذي لم يعتبر فيه سوى ال
خلوصه من اللؤم والثاني بمعنى الشريف الذي اعتبر فيه قدر زائد ثم هو فعيل من آرم بضم الراء إذا صار الكرم له سجية 

   . آما تقدم في الفقيه

أآابر نواب السلطنة وهو أعلى من الكافل ألن صيغة فعيل أبلغ من صيغة فاعل على ما هو مقرر في علم  الكفيلي من ألقاب
   . النحو والتصريف

   . حرف الالم اللبيب من ألقاب أرباب األقالم وهو فعيٌل من اللبِّ وهو العقل واللبيبيُّ نسبة إليه للمبالغة

   . األقالم وهو الذآّي القلباللوذعّي بالذال المعجمية من ألقاب أرباب 

  : حرف الميم الماجد من ألقاب أرباب األقالم غالبًا وربما أطلق على غيرهم وهو مختص بذوي األصالة فقد قال ابن السكيت
   . إن المجد ال يكون إال باآلباء والماجدي نسبٌة إليه للمبالغة

   . ـامالمالكـي مـن األلقـاب المختصـة بأآابـر السيـوف واألقل

وال يكتب به عن السلطان ألحٍد وهو نسبٌة إلى المالك الذي هو خالف المملوك للمبالغة ولم يستعملوه   : قـال في عرف التعريف
   . مجردًا عن ياء النسب

ر وهو السن المثاغر بالثاء المثلثة من ألقاب السلطان والمراد القائم بسد الثغور وهي البالد التي في نحر العدو أخذًا من الثغ
ألنه آالباب على الحلق الذي يمتنع الوصول إليه منه والمثاغري نسبٌة إليه للمبالغة وهو من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب 

   . السلطنة ونحوهم

   . المتصرفي من ألقاب الوزراء ومن في معناهم والمراد من ينفذ تصرفه في األمور ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب
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المجاهد من األلقاب السلطانية والمراد المجاهد في سبيل اهللا تعالى وربما استعمل في ألقاب السامي من غير ياء فما دونه آما 
   . تقدم في الغازي والمجاهدي نسبٌة إليه للمبالغة

   . وهو من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوهم

ـراد به في األصل من يستنبط األحكام الشرعية من الكتاب والسنة واإلجمـاع والقيـاس وقـل المجتهـد مـن ألقـاب العلمـاء والم
   . أن يستعملـه الكتـاب والمجتهـدي نسبـٌة إليـه للمبالغـة

   . وأآثر استعماله آذلك

   . المحترم من ألقاب العامة ممن يلقب بالصدر األجل

   . ذلك الصدر األجل الكبير المحترم ونحو  : فيقال

المحقق من ألقاب العلماء وربما استعمل في ألقـاب الصوفـي والمـراد أنـه يأتـي باألشيـاء علـى حقائقها لحدة ذهنه وصحة 
   . حدسه والمحققي نسبٌة إليه للمبالغة

المختار من ألقاب أرباب السيوف غالبًا ويختص بالسامي بغير ياء فما دونه وهو اسم مفعوٍل من االختيار بمعنى أن الملوك 
   . وأرباب األمور يختارونه على أن اسم الفاعل منه أيضًا المختار آلفظ المفعول على السواء وإنما ترشد إليه القرائن

تبات والمراد من هو في رتبة أن يكون مخدومًا لعلو رتبتة وسمو محلة والمخدومي نسبة المخدوم من األلقاب المختصة بالمكا
   . إلية للمبالغة

   . قال في عرف التعريف وال يكتب به عن السلطان ألحد

ذي المدبري من ألقاب الوزراء ومن في معناهم آكتاب السر ونحوهم وهو نسبًة إلى المدبر بكسر البـاء الموحـد ة وهـو الـ
ينظـر فـي ألمـر ومـا تـؤول إليـه عاقبتة ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب المدقـق مـن ألقـاب العلمـاء وهـو الـذي ينعـم 

   . النظـر فـي المسائـل ويدققـة والمدققـي نسبـة إليه للمبالغة

   . ة ونحوهمالمرابط من ألقاب السلطانية وهو من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنـواب السلطنـ

   . المربي من ألقاب الصوفية والمراد من يربي المريدين ويسلكهم ويعرفهم الطريق إلى اهللا تعالى

   . المرتضى من ألقاب السيوف واألقالم ويختص بالسامي بغير ياء فمـا دونـه والمـراد مـن يرضـاه والة األمور ويختارونه

ل في ألقاب الصوفية والمراد من يرشد الناس إلى الحق ويهديهم السبيل المرشد من ألقاب ملوك المغرب وربما استعم
   . والمرشدي نسبٌة إليه للمبالغة

المسـددي مـن ألقاب أرباب السيوف وألقاب الوزراء ومن في معناهم وهو بفتح الدال المشدودة نسبـٌة إلـى المسـدد وهو اسم 
   . ن القول والعملوهو الصواب والقصد م  : مفعول من السداد بالفتح

   . ويجوز أن يكون بالكسر على أنه اسم فاعل منه بمعنى أنه يسدد غيره ولم يستعملوه و مجردًا عن ياء النسب

المسلك بتشديد الالم المكسورة من ألقاب الصوفية وهو اسم فاعل من تسليك الطريق وهو تعريفها والمراد تعريف المريدين 
التسليك إدخال الشيء ومنه قيل المشيدي بتشديد الياء المكسورة من ألقاب أآابـر أربـاب  الطريق إلى اهللا تعالى وأصل
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السيـوف آنـواب السلطنـة ونحوهـم وهـو نسبـٌة إلـى المشيـد فاعـل من التشيد وهو رفع البناء ومنه قوله تعالى :   "  وقصر مشيد 
 أي مرتفع والمراد أنه يشيد قواعد المملكة ويرفعها و لم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب إذ ال يليق بألدنين .    " 

   . المشيري من ألقاب الوزراء وأآابر األمراء ومن ضاهاهم ممن يؤخذ رأيه في األمور

وقيل   : ـم يكن مقدم ألف وهو نسبٌة إلى المشيـروال يسمـح بـه ألحـٍد مـن مـن أربـاب السيـوف مـا ل  : قال في عـرف التعريـف
من شرت العسل إذا استخرجته من آوارة النحل ألن الرأي يستخرج من المشير و قيل شرت الناقة إذا عرضتها على الحوض 

   . ألن المستشير

   . يعرض ما عنده على المشير ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب النحطاطه عن رتبة األآابر

   . وهي المعاونة  : لمظاهر من ألقاب ملوك المغرب ومعناه المعاون أخذًا من المظاهرةا

   . المظهر من األلقاب السلطانية أخذًا من الظفر وهو النصـر والمظفـري نسبـة إليـه للمبالغـة وهـو من ألقاب أآابر السيوف

   . غرب والمـراد بـه مـن أعـرق فـي الكـرمالمعرق بضم الميم وإسكان العين وآسر الراء من ألقاب ملوك الم

   . علـى أن المعـرق قـد يطلـق فـي اللغـة علـى المعـرق فـي اللؤم أيضًا فهو من األضداد ومثل ذلك يجتنب في التلقيب

ه قراءة المعزز بزاءين معجمتين األولى منهما مشددة مفتوحة من ألقاب ملوك المغر وهو اسم مفعول من العز خالف الذل ومن
   . من قرأ ويعززوه ويوقوره بزاءين معجمتين

المعظم بفتح الظاء المشددة من ألقاب ملوك المغرب أيضًا وهو اسم مفعول من العظمة وهي الجاللـة وربما استعمل في ألقاب 
   . بعض ملوك الكفر على ما سيأتي ذآره فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . ددة من ألقاب ملوك المغرب وهـو مأخـوذ مـن الفخامـة وهـي الضخامةالمفخم بفتح الخاء المعجمة المش

   . المفوه بفتح الواو المشددة من ألقاب البلغاء من الكتاب وغيرهم

   . وهو البليغ اللسن والمفوهي نسبة إليه للمبالغة

   . صًال عنده والمفيدي نسبٌة إليه للمبالغةالمفيد من ألقاب العلماء وهو اسم فاعل من اإلفادة وهي إنالة الشخص ما لم يكن حا

المقدمي بفتح الدال المشددة من ألقاب أرباب السيوف ويختـص بمقدمـي األلـوف مـن األمـراء والمراد أنه مقدم على مضاهية 
   . من األمراء واألجناد ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب

لخواجكية والمراد أنه مقرب عند الملوك ومن في المكرم بفتح الراء المشددة من المقر بفتح الراء المشددة من ألقاب الخدام وا
   . ألقاب ملوك المغرب

   . وهو مفعل من الكرامة

الملكي بفتح الالم من ألقاب الملك وألقاب أتباعه المنسوبين إليه من األمراء والوزراء ومن في معناهـم وهـو نسبـٌة إلـى الملـك 
بكسـر اللـام وإنمـا فتحت المه في النسب جريا على قاعدة النسب في نمـر فإنـه ينسـب إليـه نمـري بفتـح الميـم علـى مـا هـو 

   . نحـومقـرر فـي علـم ال

   . علـى أن آثيـرًا مـن آتـاب الزمان يغلطون فيـه فيكسـرون المـه فـي النسـب أيضـًا وهـو خطـأ
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   . ثـم النسبـة إن آانـت فـي حـق الملـك نفسـه آقولهم في ألقاب الملك الملكي

فالنسبة فيه للمبالغة وإن آانت في حق أحٍد من أتباعه آقولهم في حق بعض األمراء ونحوهم الملكي الفالني فالنسبة فيه على 
   . حقيقة النسب

الممجد بفتح الجيم المشددة من ألقاب ملوك المغرب وهو مفعل من المجد وهو الشرف وقـد تقدم في الكالم على الماجد عن ابن 
   . ون المجد للرجل وإن لم يتقدمه شرف آباءالسكيت أنه يك

الممهدي بكسر الهاء المشددة من ألقاب أآابر أرباب السيوف نسبٌة إلى الممهد وهو الذي يمهد الممالك ويدوخها والنسبة إليه 
   . للمبالغة ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب

   . تخبي نسبٌة إليه للمبالغةوهو المختار والمن  : المنتخب من ألقاب التجار الخواجكي

وهـو الذي له معرفة بتنفيذ   : المنفذي بكسر الفاء المشددة وبالذال المعجمة من ألقاب الوزراء ومن في معناهم نسبة إلى المنفـذ
صـف األمر ووضع األشياء في مواضعها والنسبة إليه للمبالغة ولم المنصفي من ألقاب الوزراء ووالة األمور نسبة إلى المن

   . وهـو الـذي ينصـف المظلـوم مـن الظالم والنسبة فيه للمبالغة ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب

المنصور من األلقاب السلطانية يقال فيه المؤيد المنصور ونحو ذلك ومعنـاه ظاهـر والمنصـوري نسبة إليه للمبالغة وهو من 
   . مألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوه

المؤتمـن مـن ألقاب الخدام والتجار والخواجكية والمراد أن الخدام يؤتمنون على الحريم والمماليك في الحضر والتجار 
يؤتمنـون علـى المماليـك والجـواري فـي السفـر أو يؤتمنـون علـى أخبـار الممالـك وأحوالها فال يخبرون عن مملكة بمملكة 

   . أخرى إال بما فيه السداد

   . المولى من ألقاب الكتاب وأآثر ما يجري ذلك في تعيين آاتب السر ونحوه

   . المولى فالن الدين والمراد هنا السيد والمولوي نسبٌة إليه للمبالغة  : فيقال

   . وهو من ألقاب أآابـر أربـاب السيـوف واألقلـام

   . وال يكتـب بـه عـن السلطـان ألحـٍد  : قـال فـي عـرف التعريـف

على أن المولى لفظ مشترك يقـع فـي اللغـة علـى السيـد آما تقدم ويعبر عنه بالمولى من أسفل ويقع على المملوك والعتيق 
الجعفـي موالهـم   : ويعبر عنـه بالمولـى مـن أسفـل ويقـع علـى المنظم إلى القبيلة من غير أنفسها آما يقال في اإلمام البخاري

   . صلب القبيلة ويطلق على غير ذلك أيضًابمعنـى أنه ليس من 

   . وإذا آان مشترآًا بين المولى من أعلى والمولى من أسفل فكان األحسن اإلضراب عنه

المؤيد بفتح الياء المشددة من األلقاب السلطانية و بالكسر من ألقاب السامي بالياء فما دونه والمراد أنه يؤيد الملك وينصره 
أي قواه   " أيده اهللا تعالى   "   : أليد وهو القوة والمراد أن اهللا تعالى يؤيده ويقويـه ومنه قولهم في الدعاءوآالهما مأخوذ من ا

   . والمؤيدي بالفتح للمبالغة وبالكسر من ألقاب أآابر السيوف نسبٌة إلى المؤيد بالكسر للمبالغة

   . والة األمورالمالذي بالذال المعجمة من ألقاب الوزراء ومن في معناهم من 

   . وهو منسوب إلى المالذ بمعنى الملجاء نسبة مبالغة ولم يستعملوه مجردًا عن ياء النسب
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   . حرف النون الناسـك مـن ألقـاب الصوفيـة وأهـل الصالح ومعناه العابد أخذًا من الناسك وهو العابد والناسك نسبة إليه للمبالغة

   . آتب به ألرباب السيوف واألقالم إذا آان فيهم من ينسب إلى الصالحوهو من ألقاب الصلحاء أيضًا وربما 

الديوان العزيز النبوي من ألقاب ديوان الخالفة وما في   : النبوي من ألقاب ديوان الخالفة وما في معناه من متعلقاتها يقال فيه
ًا في ألقاب والة العهد بالخالفة وربما في ألقاب الديوان العزيز النبوي ونحو ذلك ويقع أيض  : معناه من متعلقاتها يقال فيه

   . األشراف

   . وهو نسبة إلى النبوة النتساب الخالفة العباسية إلى العبـاس عـم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

عنهمـا وانتسـاب األشـراف إلـى ابنتـه فاطمـة النسيب من ألقاب الشرفاء أبناء فاطمة من علي بن أبي طالب رضي اللـه 
والمـراد العريـق فـي النسـب لقبـوا بذلك ألنهم أعرق الناس نسبًا النتسابهم إلى بنت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسلـم ومـن 

   . خصائصـه صلى اهللا عليه وسلم جواز نسبة أوالد بناته إليه بخالف غيره على مـا هـو مقـرر فـي آتـب الفقه

بالغيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات ومختصر الجوامع في أوائل النكاح وقد أوضحت ذلك في آتابي المسمى 
   . والنسيبي نسبٌة إليه للمبالغة

   . النصيـر من ألقاب أرباب السيوف للمجلس السامي بالياء فمن دونه

بٌة إليه للمبالغة في وهو بمعنى الناصر إال أنه أبلغ منه ألن صيغة فعيل أبلغ من صيغة فاعٍل على ما تقدم والنصيري نس
   . نصره

النظامي من ألقاب الوزراء ومن فـي معناهـم وهـو نسبـة إلـى النظـام وهـو صـورة االجتمـاع وااللتئام ومنه نظم اللؤلؤ وغيره 
ب اللقب والمراد أنه يكون به انتظام األمـور والتئامهـا وحينئـذ فيكـون النسـب فيـه علـى حقيقتـه ألنـه نسبة إلى غير صاح

ويجوز أن تكون النسبة فيه للمبالغة على معنى أن صاحب اللقب قد جعل عن النظام تجوزًا ولم يستعملوه مجردًا عن ياء 
   . النسب

النوين بضم النون وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت ونون في اآلخر من ألقاب آفال الممالك القانية آنائب السلطنة وأمراء 
   . األلوس والوزير ونحوهـم فيمـا آـان عليـه مملكـة إيـران إلـى آخـر مملكـة أبـي سعيد والنويني نسبٌة إليه للمبالغة

   . ابة الكافلي في ألقاب النوابوهو بمث  : قال في التثقيف

   . وهو نعت يستعمل دائمًا ألهل تلك البالد وال يستعملون الكافلي أصًال  : قال

   . حرف الهاء الهمام من ألقاب أرباب السيوف والمراد الشجاع والهمامي نسبة إليه للمبالغة

الد وآأنه جعله والدًا له فتكن النسبة إليه على حقيقة النسب حرف الواو الوالدي من ألقاب المسنين من األآابر وهو نسبة إلى الو
   . ألن النسبة فيه ليست إلى صاحب اللقب نفسه وربما قصد بذلك الوالد حقيقة وأآثر ما يقع هذا اللقب في المكاتبات

ـك والمـراد من يتنزه عن الورع من ألقاب الصوفية وأهل الصالح وربما لقب به أرباب السيوف واألقالم أيضًا إذا اتصفوا بذل
   . الوقوع في الشبهات

   . ورع يرع بكسر الراء فيهما ورعًا فهو ورع والورعي نسبة إليه للمبالغة  : وهو في اللغة التقي يقال منه

   . الوزيري من األلقاب الخاصة بالوزراء من أرباب السيوف واألقالم
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   . ي الكالم على ألقاب أرباب الوظائفوهو نسبة إلى الوزير وقد تقدم معناه واشتقاقه ف

الولدي من ألقاب األحداث من الرؤساء وهو نسبة إلى الولد آأنه جعله ولدًا له وربما وقع حرف الالم ألف األلمعي من ألقاب 
   . األذآياء

   . ومعناه الذآي المتوقد  : قال الجوهري

   . جبحرف الياء اليميني من ألقاب الدوادار وآاتب السر والحا

قال في عرف التعريف وال يقال لغيرهم وهـو نسبـة إلـى اليميـن آأنه يمين السلطان الذي يتناوله به األشياء وإال فمجلس آاتب 
   . السر بدار العدل عن يسار السلطان والدوادار والحاجب قائمان أمامه

لة منها مرتبة على حروف المعجم أيضًا حرف الضرب الثاني المرآبة المعبر عنها في اصطالح الكتاب بالنعوت وهذه جم
   . األلف أتابـك العساآـر مـن نعـوت األميـر األتابـك ومـن فـي معناه آالنائب الكافل ومن في رتبته

   . وذآر في عرف التعريف أنه مما يختص بالنائب الكافل

   . عسكر وهو الجيشوقد تقدم ذآر معنى األتابك في الكالم على األلقاب األصول والعساآر جمع 

إسكندر الزمان من األلقاب السلطانية والمراد باإلسكندر هنا اإلسكندر بن فيلبس اليوناني وهـو الـذي يؤرخ بظهوره على 
   . الفرس وغلبته إياهم على ما سيأتي في الكالم على التاريخ في أواخر هذه المقالة

آان ملكًا عظيمًا ملك الشأم وبيت المقدس والعراقين والسند والهند وبالد الصين والتبت وخراسان وبالد الترك وذلت له سائر 
إنه ذو القرنين الذي ذآره اهللا تعالى   : الملوك وهاداه أهل الغرب واألندلـس والسودان وهو الذي بنى مدينة اإلسكندرية ويقال

   . في آتابـه العزيـز

   . والصحيح أن ذا القرنين ملٌك عظيم آان قبل اإلسكندر بزمن طويل  : ـال المؤيد صاحب حماة في تاريخهق

   . أثير اإلمام من ألقاب أرباب األقالم غالبًا وهو أثير بمعنى مأثور والمراد أن اإلمام يؤثره على غيره فيقدمه عليه

   . يكتب به لبعض الملوكإعتضاد صناديد الزمان من ألقاب أرباب السيوف وقد 

   . اعتضدت بفالٍن إذا استعنت به والصناديد جمع صنديد وهو الشجاع  : واالعتضاد االستعانة يقال

أآرم نجباء األنباء في العالمين من ألقاب الرؤساء من أرباب األقالم وأآرم أفعل التفضيل من الكرم خالف اللؤم والنجباء جمع 
   . نجيب وهو الكريم

   . البلغاء في العالمين من ألقاب أرباب البالغة من الكتاب وغيرهم ومعناه ظاهٌر أجمل

   . الذاب عن حوزة المؤمنين من ألقاب ملوك المغرب ويصلح لكل ملٍك مسلم يقوم بفرٍض الجهاد

   . والذاب الدافع والحوزة بفتح الحاء المهملة والزاي المعجمة الناحية

من ألقاب ملوك المغرب ذآر في التعريف أنه يكتب به إلى صاحب تونس ويصلح لكل متصف  القائم في مصالح المسلمين
   . بذلك من ملوك اإلسالم ومعناه ظاهر
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   . المجاهد عن الدين من ألقاب ملوك المغرب ومعناه ظاهر أيضًا

   . المعفي ملوك آل ساسان وبقايا فراسياب وخاقان من ألقاب عظماء ملوك األعاجم

   . وقد ذآره في التعريف في ألقاب صاحب الهند

   . عفت الريح آذا بالتشديد إذا درسته ومحت أثره وشدد للمبالغة  : والمعفي بتشديد الفاء المكسورة الماحي لألثر يقال

مـن أيديهـم  وآل ساسان ملوك األآاسرة وهم الطبقة الرابعة من ملوك الفرس الساسانية إلى أن غلبهم اإلسالم وانتزع الملك
ينسبـون إلـى جدهـم ساسـان وهـو ساسـان بـن أردشيـر بهمـن بـن آيبستاسف من ملوك الطبقة الثانية فيهم على ما سيأتي بيانه 

   . في الكالم على مكاتبة ملوك إيران في المقالة الرابعة إن شاء اهللا تعالى

إن أصله من أبناء   : اء موحدة ملٌك عظيم من ملوك الترك ويقالوفراسياب بفاء في أوله ثم سين مهملة بعدها ياء ثم ألف وب
ملوك الفرس وهو فراسياب بن طوج بن أفريدون من الطبقة األولى من ملوك الفرس وإن ابن عمه منوشهر غلب عليه بعد أن 

اقـان بخـاء معجمـة وقـاف قتل أباه طوجا فقر إلى بالد الترك وتزوج منهم وانتهت به الحال إلى أن ملكهم وعظم ملكه فيهم وخ
ونـون ملـك من ملوك الترك أيضًا آان في زمن آسرى أنوشروان فيما يقتضيه آالم أبي هالل العسكري في آتابه األوائل 

   . حيث ذآر أنه آان بينه وبين حرب

لتي يقف فيها الخليفة آني بها المواقـف المقدسـة مـن ألقـاب الخلفـاء فـي مخاطباتهـم في المكاتبات ونحوها والمراد األماآن ا
   . عن الخليفة تنويهًا عن التصريح بذآره والمقدسة المطهرة والمراد طهارتها عن األدناس المعوية

   . إمام األئمة من ألقاب العلماء وربما قيل إمام األئمة في العالمين

   . إمام البلغاء من ألقاب أهل البالغة من الكتاب ومن في معناهم

لمتكلمين من ألقاب العلماء وهو بأهل المعقول أليق إلطالق علم الكالم على أصول الدين وإنمـا سمـي بذلـك ألنـه لمـا إمام ا
وقـع القـول بخلـق القـرآن فـي صـدر اإلسلـام ممـن وقـع آثـر الكالم والخوض في ذلك فأطلق على أصول الدين علم الكالم 

   . وبقي علمًا عليه

   . ن ألقاب الشرفاء وربما قيل أوحد األشراف في العالمين أو أوحد األشراف الماجدين ونحو ذلكأوحد األشراف م

أوحـد األصحاب من ألقاب الوزراء من أرباب األقالم ومن في معناهم آكتاب السر ونحوه وإن آان الصاحب يختص بالوزير 
   . في عرف آتاب الديار المصرية على ما تقدم

   . لقاب التجار الخواجكية وربمـا آتـب بـه لغيرهـم مـن الرؤسـاء وربمـا قيـل أوحد األآابر في العالمينأوحد األآابر من أ

   . أوحد األمة من ألقاب العلماء وربما أطلق على غيرهم

   . أوحد األمناء في العالمين من ألقاب الكتاب واألمناء جمع أمين وهو خالف الخائن

   . لعالمين من ألقاب العلماء وربما اقتصر على أوحد العلماءأوحد األئمة العلماء في ا

   . أوحد البلغاء من ألقاب أرباب األقالم وربما قيل أوحد البلغاء في العالمين ونحو ذلك والبلغاء جمع بليغ وقد تقدم معناه

   . ك ومعناه ظاهرأوحد الرؤساء وربما قيل أوحد الرؤساء في العالمين أو أوحد الرؤساء في األنام ونحو ذل



 

357 
 

   . أوحد الحفاظ من ألقاب المحدثين وربما قيل أوحد الحفاظ في العالمين ونحو ذلك

   . أوحد الخطباء في العالمين من ألقاب الخطباء

   . أوحد العلماء األعالم من ألقاب العلماء وربما قيل أوحد العلماء في العالمين

تعمل في غيرهم من أرباب األقالم وربما قيل أوحد الفضالء المفيدين أو أوحد أوحد الفضالء من ألقاب العلماء وربما أس
   . الفضالء العارفين ونحو ذلك

   . أوحد الكبراء من ألقاب التجار الخواجكية ويجوز أن يستعمل في غيرهم

   . أوحد الكتاب من ألقاب الكتاب سواء آتاب اإلنشاء وغيرهم

   . ء ومن في معناهمأوحد المتصرفين من ألقاب الوزرا

   . أوحد المجاهدين من ألقاب أرباب السيوف

   . أوحد المحققين من أرباب العلماء

   . أوحد المتكلمين من ألقاب العلماء وهو بعلماء المعقول أنسب

   . أوحد المفيدين من ألقاب العلماء أوحد الملوك والسالطين من ألقاب السلطانية

   . أوحد الوعاظ من ألقاب أهل التذآر والوعظ

أوحـد الوقـت مـن ألقـاب أربـاب األقلـام وربمـا قيـل أوحـد الوقـت واألوان والوقت معروف واألوان الحين ويجمع على آونة 
   . مثل زمان وأزمنة

حرف الباء برآة الدولة من ألقاب الصلحاء أيضًا وقد يقال برآة الدول على الجمع وربما آتب به ألرباب األقالم من العلماء 
   . وغيرهم

   . والمراد بالدولة المملكة القائمة وأصلها من الدولة في الحرب وهي النصر والغلبة

   . م أيضًابرآة المسلمين من ألقاب الصلحاء وقد تستعمل ألهل العل

   . بقية األآابر من ألقاب بقايا البيوت الرئيسية من أهل األقالم وغيرهم وربما قيل بقية األآابر في العالمين

   . بقية البيت النبوي من ألقاب األشراف وبه يكتب إلى إمام الزيدية باليمن

بقية السلف الكرام والمـراد بالسلـف اآلبـاء  بقية السلف من ألقاب العلماء والصلحاء وربما قيل بقية السلف الصالح أو
   . المتقدمـون أخـذًا من قولهم سلف إذا مضى وربما أطلق على من تقدم في صدر اإلسالم من الصحابة والتابعين

   . بقية الساللة الطاهرة من ألقاب األشراف وقد يقال فيه بقية الساللة الطاهرة الزآية وربما أطلق علـى غيرهـم

   . ـك يكتـب لصاحب تونس الدعائه أنه من نسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهوبذل
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   . والساللة في األصل ما استل من الشيء والمراد هنا النطفة ألنها مستلة من اإلنسان

   . بقية الملوك والسالطين من ألقاب من له سلٌف من الملك آصاحب حصن آيفا من بقايا الملوك األيوبية

   . بقية األصحاب من ألقاب الوزراء أرباب األقالم ومن في معناهم

   . بقيـة شجـرة الفخـار من ألقاب ذوي األصالة العريقين في النسب وبه يكتب البن األحمر صاحب األندلس

أعياٍن والمراد هنا الخيار بهـاء األعيـان مـن ألقاب أرباب األقالم والبهاء الحسن واألعيان جمع عين تجمع على أعيٍن وعيوٍن و
   . إذ عين آل شيٍء خياره

   . بهاء األنام من ألقاب أرباب السيوف غالبًا وربما أطلق على غيرهم واألنام الخلق

بهاء العصابة العلوية من ألقاب األشراف وبه يكتب ألميري مكة والمدينة المشرفتين والعصابة بالكسر الجماعة من الناس 
   . والعلوية نسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وتجمع على عصائب

   . حرف التاء المثناة من فوق تاج العلماء والحكام من ألقاب القضاة والتاج ما يوضع على الرأس وهو معروف

   . تاج األمناء من ألقاب التجار الخواجكية ويصلح لكتاب األموال أيضًا

   . اب أربـاب األقلـامتـاج الفضـالء مـن ألقـ

   . ورأيـت في بعض الدساتير الشامية تاج الفضالء المنشئين وهو مناسب لمن هو في أول نشأته وابتداء رياسته وحداثة سنه

   . تـاج الملـة مـن األلقـاب التـي يشتـرك فيهـا أربـاب السيـوف واألقلـام جميعًا

   . د هنا ملة اإلسالم واأللف والالم فيها للعهد الذهنيوالملة في أصل اللغة الدين والشريعة والمرا

حرف الثاء المثلثة ثقة الدولة من ألقاب التجار الخواجكية وربما قيل ثقة الدولتين والثقة في اللغة األمين وخص ذلك بالتجار 
   . لترددهم في الممالك ويحسن أن يلقب به المترددون في الرسائل بين الملوك

   . ع آلمة اإليمان من األلقاب السلطانيةحرف الجيم جام

جامع طرق الواصفين من ألقاب الصوفيـة وأهـل الصلـاح وربمـا قيـل جامـع الطـرق ويصلـح أن يكون من ألقاب العلماء 
   . أيضًا

رباب األقالم والجمال جمال اإلسالم من ألقاب العلماء وربما قيل جمـال األآابـر مـن ألقـاب التجـار الخواجكيـة وقـد يستعمل أل
   . في اللغة الحسن

جمال الذرية والمراد ذرية النبي صلى اهللا عليه وسلم ألن الذرية تشمل أوالد البنات وقد عد جمال الصدور من ألقاب أرباب 
   . األقالم والصدور جمع صدر والمراد صدور المجالس

   . جمال األئمة من ألقاب العلماء وربما قيل جمال األئمة العارفين

   . جمال البارعين من ألقاب أرباب األقالم والبارعين جمع بارٍع وهو الناهض
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   . جمال البلغاء من ألقاب آتاب اإلنشاء ونحوهم

   . الشيء جمال الطائفة الهاشمية من ألقاب الشرفاء والطائفة في أصل اللغة اسم للقطعة من

وهـو هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى اهللا   : قال ابـن عبـاس وتطلـق علـى الواحـد فمـا فوقـه والهاشميـة نسبـٌة إلـى هاشـم
   . عليه وسلم

   . جمـال العتـرة الطاهـرة من ألقاب الشرفاء أيضًا وربما اقتصر على جمال العترة فقط

   . والمراد عترة النبي صلى اهللا عليه وسلموعترة الرجل نسله وأهله األدنون 

جمال العصبة الفاطمية من ألقاب الشرفاء أيضًا والعصبة بفتح العين والصاد واحدة العصبات وهي في أصل اللغة البنون 
   . والقرابة لألب

والعم جانب واألخ  فاألم طرف واألب طرف  : سموا عصبًة ألنهم عصبوا بالشخص بمعنى أنهم أحاطوا به  : قال الجوهري
   . جانٌب

   . والمراد هنا أبناء فاطمـة رضـي اللـه عنهـا وهـم أحد أفراد العصبة

لـأن المـراد بذلـك الرجـال ما بين العشرة واألربعين آما قاله   : وال يجوز أن يقال العصبة بضم العين وإسكان الصـاد
   . الجوهري

   . أهل العلموبنو فاطمة رضي جمال العلماء من ألقاب 

جمال الفضالء من ألقاب أرباب األقالم من العلماء والكتاب وربما قيل جمال الفضالء المفيدين ونحو ذلك ويختص حينئذ 
   . بالعلماء

   . جمال الكتاب من ألقاب آتاب اإلنشاء وغيرهم من الكتاب

   . جمال المملكة من ألقاب الكتاب

   . ل الصالحجمال الورعين من ألقاب الصوفية وأه

   . جمال أهل اإلفتاء من ألقاب أآابر العلماء

جالل اإلسالم من ألقاب أرباب األقالم ويصلـح أن يكـون لقبـًا لبعـض الملـوك وبـه يكتـب إلمـام الزيدية باليمن وربما قيل 
   . جالل اإلسالم والمسلمين

   . جالل األصحاب من ألقاب الوزراء ومن في معناهم

   . جالل األآابر من ألقاب أرباب األقالم وبه يكتب لناظر الخاص

   . جالل الحكام من ألقاب أآابر القضاة والجالل في اللغة العظمة

   . جالل العترة الطاهرة من ألقاب الشرفاء وبه يكتب ألميري مكة والمدينة المشرفتين
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   . جالل العلماء العاملين ونحو ذلك جالل العلماء في العالمين من ألقاب أهل العلم وربما قيل

   . جالل األسرة الزاهرة من ألقاب األشـراف

   . واألسـرة بضـم الهمـزة الرهـط والمـراد رهـط بنـي هاشٍم والزاخرة المضيئة وبه سمي الكوآب المعروف بالزهرة

ذ بفتـح الجيـم وإسكـان الهـاء وفتـح الموحـدة جهبذ الحذاق من ألقاب الكتاب وربمـا قيـل جهبـذ الحـذاق المتصرفيـن والجهبـ
   . النقاد للذهب والفضة ولذلك يقال للصيرفي جهبذ

   . والمراد هنا أنه ينقد األمور فيستخرج جيدها من رديئها آما يفعل الصيرفي

   . حرف الحاء المهملة حاآم الحكام من ألقاب قضاة القضاة

   . حاآم أمور والة الزمان من ألقاب أرباب السيوف وربما آتب به لبعض الملوك

   . حافظ األسرار من ألقاب آاتب السر

حجة األمة من ألقاب قضاة القضاة وأآابر العلماء والحجة في اللغة البرهان ومنه قوله تعالى :   "  وتلـك حجتنـا آتيناهـا إبراهيـم 
واألمـة فـي أصل اللغة الجماعة والمراد هنا أمة النبي صلى اهللا عليه وسلم والمعنى انه تقوم به الحجة ألهل  علـى قومـه  " 

   . اإلسالم على غيرهم

   . حجة األئمة من ألقاب أآابر العلماء واألئمة جمع إمام وقد تقدم أنه الذي يقتدي به

   . من ألقاب أرباب األقالم وهو بالكتاب أمسحجة البلغاء 

   . حجة المذاهب من ألقاب أآابـر العلمـاء وربمـا قيـل حجـة المذهـب إذا أريـد مذهبـه خاصـة وهو دون األول

   . حجة المفتين من ألقاب أآابر العلماء والمراد بالمفتين من هم أهٌل للفتوى في األحكام الشرعية

   . اب الوزراء ومن في معناهم من حفظة األموالحرز اإلمام من ألق

   . والحرز في اللغة الموضع الحصين والمراد باإلمام السلطان ومن في معناه

   . حسام أمير المؤمنين من ألقاب أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوهم

   . والحسام من أسماء السيف سمي بذلك أخذًا من الحسم وهو القطع

   . ن ألقاب أآابر األقالم من الوزراء والقضاة ومن في معناهمحسنة األيام م

   . والحسنة خالف السيئـة والمـراد أن األيـام أحسنـت باالمتنان به

   . وقد ذآر القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا في بعض دساتيره أنه يصلح لكل من له سلف في الكتابة وهو بعيد المأخذ

   . لقاب قضاة القضاة والحكم بمعنى الحكمحكم الملوك والسالطين من أ



 

361 
 

حرف الخاء المعجمة خادم الحرمين الشريفين من األلقاب السلطانية والمراد حرم مكة المشرفة والمدينة النبوية الشريفة على 
   . ساآنها أفضل الصالة والسالم والتحية واإلآرام

   . عنى الخاصةخالصـة الدولـة مـن ألقـاب الوزراء والخالصة في اللغة بم

   . يقال هذا لي خالصة يعني خاصـًة

   .وعليـه حمـل قوله تعالى :   "  وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي  "   ومنـه قولـه تعالـى :   "  خالصـًة لـك مـن دون المؤمنيـن  " 

   . خالصـة الملـوك والسالطيـن مـن ألقـاب أربـاب األقلـام

   . وهـو في حق من لم يكن حاآمًا في مقام حكم الملوك والسالطين لمن هو حاآٌم  : قـال فـي عـرف التعريـف

   . خالصة أمير المؤمنين من ألقاب أرباب األقالم

   . لصوفية وربما جعل من ألقاب العلماء أيضًا والمراد الخليفة أو السلطانخالصـة اإلمـام مـن ألقـاب ا

خالصة سلف األنصار من األلقاب التي يكتب بها البن األحمر صاحب األندلس ألنه يذآر أنه من ذرية سعد بن عبادة 
ـدل خالصـة لمـا تقـدم من أن خالصـة ب  : األنصاري رضي اهللا عنه ويصلح لكل من وافقه في ذلك وآـان األحسـن أن يقـال

   . المراد بالخالصة الخاصة

والمراد باألنصـار أنصـار النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وهم األوس والخزرج الذين هاجر إليهم النبي صلى اهللا عليه وسلم 
   . بالمدينة

خطابة خلف األولياء من ألقاب أوالد  خطيب الخطباء من ألقاب أآابر الخطباء وربما آتب به لقضاة القضاة إذا أضيف له
   . الصالحين

   . خليفة األئمة من ألقاب الشيعة والمراد من يعتقدونه من األئمة المعصومين آاإلمامية ونحوهم

   . وبه يكتب إلمام الزيدية باليمن

   . خليـل أميـر المؤمنيـن مـن ألقـاب أولـاد السلطـان وربمـا آتـب بـه لبعـض الملـوك والخليـل بمعنى الصديق

   . الذي خلص من الثفل ونحوه  : خالصة الخالفة المعظمة من ألقاب بعض الملوك والخالصة

   . ويقال فيه خالص أيضًا بغير هاء

خالصة سلف القوم من ألقاب الصوفيه وأهل الصلـاح والقـوم يختـص فـي اللغـة بالرجـال دون النساء قال تعالى :   "  ال يسخر 
   .ثم قال :   "  وال نساٌء من نساٍء  "   قوٌم من قوٍم  " 

   . ويصلح ألهل العلم أيضًا  : هل الصالح فيما ذآره في عرف التعريفخيرة اإلسالم من ألقاب أ

   . اختار فالٌن فالنًا والمراد أن اإلسالم اختاره  : والخيرة االسم من قولك

حرف الدال المهملة دليل المريدين إلى أوضح الطرائق من ألقاب مشايخ الصوفية والمراد بالمريدين طالب الطريق إلى اهللا 
   . تعالى
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   . حرف الذال المعجمة ذخر اإلسالم والمسلمين من ألقاب الملوك وبه يكتب لصاحب تونس وملك التكرور

   . والذخر في اللغة مصدر ذخرت الشيء أذخره بفتح الخاء إذا جعلته دخيرًة

   . ذخر األمة من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوهم

   . السيوف وقد يقع في ألقاب الصلحاء والعلماءذخر الدولة من ألقاب أرباب 

   . ذخر الغزاة والمجاهدين من ألقاب أرباب السيوف أيضًا

   . ذخر الطالبين من ألقاب الصلحاء والعلماء والمراد طالبو الوصول إلى الحق أو نحو ذلك

   . ذخر المسلمين من ألقاب الملوك وبه يكتب إلمام الزيدية باليمن فيما ذآره في التعريف

   . ذخر الملة من ألقاب أرباب السيوف وقد تقدم معنى الملة

   . ذخر الممالك من ألقاب بعض الملوك

   . وربما قيل ذخر المملكة

ـب الكافـل ونحـوه وجعلـه في عرف التعريف خاصًا بالكافل دون ذخـر الموحديـن مـن ألقـاب أآابـر أربـاب السيـوف آالنائ
   . غيره

   . ذخر أمير المؤمنين من ألقاب الملوك وهو دون خليل أمير المؤمنين

   . حرف الراء المهملة رأس الصدور من ألقاب أآابر أرباب األقالم في الجملة من أهل العلـم والكتـاب ومـن يجـري مجراهم

   . صدور المجالس والمراد رأس

رأس العلياء من ألقاب أآابر أرباب األقالم من العلماء والوزراء ومن في معناهم ويصلح لكل علي القدر في الجملة وبه يكتب 
   . إلى إمام الزيدية باليمن

   . د حفظ الحديثرحلة الحفاظ من ألقاب المحدثين وقد تقدم أن الرحلة بضم الراء ما يرحل إليه والحفاظ جمع حافٍظ والمرا

   . رحلة القاصدين من ألقاب آبـار أربـاب األقلـام وهـو بأهـل الكـرم والجـود أخـص والمـراد مـن يقصد بالترحال إليه

   . رحلة المحصلين من ألقاب العلماء والمراد من يرحل إليه لتحصيل العلم باألخذ عنه

   . الوقت بالرحيل إليه ألخذ العلم عنه رحلة الوقت من ألقاب العلماء والمراد من انفرد في

   . رضي الدولة من ألقاب الكتاب والمراد من يرضيه أعيـان الدولـة بالتقريـب

   . ثـم الظاهـر أنـه بكسـر الضـاد بمعنـى مرضـي عنـد أعيـان أهـل الدولـة

   . ويجـوز أن يكـون بفتح الضاد على جعله هو نفس الرضا تجوزًا
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   . رضي أمير المؤمنين من ألقاب أرباب األقالم

   . والكالم فيه آالكالم في الذي قبله

   . رآـن اإلسلـام والمسلميـن مـن ألقاب أآابر أرباب السيوف

   . وبه آان يكتب للنائب الكافل على ما هو مذآور في التعريف والرآن واحد األرآان وهو معروف

   . ه يكتب لملك التكروررآن األمة من ألقاب الملوك وب

   . رآن الملوك والسالطين من األلقاب الملوآية وما في معنى ذلك من أرباب السيوف

األولى أن يكون بدله برآة الملوك والسالطيـن ومـا ذآـره   : ونقل في التثقيف أنه آتب به لبعض مشايخ التصوف ثم أنكره وقال
   . واضـح

ده في ألقاب الصلحاء وآأنهم راعوا في ذلك أنه رآن لهم من حيث البرآة والدعاء إال أن على أنه في عرف التعريف قد أور
   . األول أظهر

رآن األولياء من ألقاب أهل الصالح على أن المراد أولياء اهللا تعالى ويجوز أن يكون من ألقاب أرباب السيوف وأرباب 
   . األقالم أيضًا على معنى أن المراد أولياء الدولة

   . ئيـس الكبـراء مـن ألقـاب الـوزراء مـن أربـاب األقالم ومن في معناهمر

   . وأهل الشأم يستعملونه في أرباب األقالم من قضاة القضاة ونحوهم وقد تقدم المراد بالصاحب في الكالم على األلقاب المفردة

   . لكافل والزعيم الكفيـلحرف الزاي المعجمة زعيم الجنود من ألقاب أآابر أرباب السيوف آالنائب ا

   . والمـراد هنـا التكفل بالجنود والقيام بأمرها

   . ويجوز أن يكون بمعنى السيد يقال لسيد القوم زعيمهم واألول أليق بالمقام والجنود جمع جند وهم األعوان على ما تقدم

   . جمع جيش وهو العسكرزعيم الجيوش من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوهم والجيوش 

زعيم الموحدين من ألقاب صاحب تونس على تخصيص الموحدين والمراد بالموحدين فيه أتباع المهدي بن تومرت الذين من 
   . بقاياهم ملوك تونس

ا سيأتي آان المهدي المذآور قد سماهم الموحديـن تعريضـًا بـذم مـن آـان قبلـه ببلـاد المغـرب ممـن يدعـي التجسيم على م
   . ذآره في الكالم على مكاتبـة صاحـب تونـس فـي المقالـة الرابعة إن شاء اهللا تعالى

   . ويجوز أن يراد بالموحدين هنا عامة أهل اإليمان ويكون المراد بالموحدين جميع المؤمنين

التكرور على ما ذآره في ويصح وقوع هذا اللقب حينئذ على غير صاحب تونس من الملوك ونحوهم ولذلك يكتب به لملك 
   . التعريف

   . زعيم المؤمنين من األلقاب التي يكتب بها إلمام الزيدية باليمن
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ويصح وقوعه على غيره من ملوك المسلمين أيضًا آما في زعيم الموحدين إذا جعل عامًا في حق آل موحد على ما تقدم 
   . بيانه

سيـوف آنائـب السلطنـة بحلـب وبـه يكتـب زين اإلسالم والمسلمين من ألقاب زعيم جيوش الموحدين من ألقاب أآابر أربـاب ال
   . أرباب األقالم والزين في اللغة نقيض الشين

   . زين األعيان من ألقاب أرباب األقالم واألعيان جمع عين وقد تقدم الكالم عليه

   . زين األآابر من ألقاب التجار الخواجكية ومن في معناهم

   . زين األنام من ألقاب صغار أرباب السيوف وربما آتب به لغيرهم

   . زين األئمة من ألقاب العلماء وربما قيل زين األئمة العلماء

   . زين البلغاء من ألقاب الكتاب ونحوهم

   . زين الحكام من ألقاب القضاة

   . زين الذوائب الهاشمية من ألقاب الشرفاء والذوائب بالذال المعجمة جمع ذؤابة بالهمز وهي ما يرخـى مـن الشعـر

وآـان األصـل ذائب ألن األلف التي في ذؤابة آاأللف التي في رسالة حقها أن تبدل منها همزة في الجمع   : قـال الجوهـري
   . الهمزتين فأبدلـوا مـن األولـى واوًاولكنهم استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين 

   . وإنمـا اختص هذا اللقب بالشرفاء ألنهم من صميم عرب الحجاز وعادة عرب الحجاز إرخاء الرجال الذوائب

   . زي الزهاد من ألقاب الصوفيه وأهل الصالح

   . زين العباد من ألقاب أهل الصالح أيضًا

   . ء وبه يكتـب ألميـري مكـة والمدينـةزين العترة الطاهرة من ألقاب الشرفا

   . وقـد تقـدم معنـى العترة

   . زين الكتاب من ألقاب آتاب اإلنشاء وغيره

زين المجاهدين من ألقاب أرباب السيوف وربما قيل زين األمراء المجاهدين وربما آتب به لبعض صغار الملوك آصاحب 
   . دنقلة ونحوه

   . بعـض الدساتيـر الشاميـة فـي ألقـاب الكتـاب ونحوهـم وهـو صالـح لكـل حدٍث مترق في العلوزيـن المنشئيـن رأيتـه فـي 

حرف السين المهملة سـداد الثغور من ألقاب الوزراء وهو بكسر السين وتخفيف الدال بعدها بمعنى أنه الذي تسد به الثغور 
  ! وافر أضاعونـي وأي فًتـى أضاعوا ليوم آريهٍة وسـداد ثغـر  : عرأخذًا من سداد القارورة وهو ما يسد به فمها ومنه قول الشا

ويحكـى أن المأمـون نطـق بمثـل ذلـك بفتح السين بحضرة النضر بن شميل فرده عليه فأمر له بثمانين ألف درهم فكان النضر 
   . أخذت بإفادة حرٍف واحد ثمانين ألف درهم  : يفتخر بذلك ويقول

   . ب الدوادار وآاتب السر وقد تقدم معنى السفيرسفير األمة من ألقا
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   . سفير الممالك من ألقاب من تقدم وربما قيل سفير المملكة

   . سفير الملوك والسالطين آذلك

   . سلطان اإلسالم والمسلمين من األلقاب السلطانية

   . سلطان األوان من األلقاب السلطانية الجليلة

تبسط فالٌن في البالد إذا سار   : لسلطانية والبسيطة األرض أخذًا من البسطة وهي السعة ومنه قيلسلطان البسيطة من األلقاب ا
   . فيها طوًال وعرضًا

   . سلطـان العـرب والعجـم والتـرك مـن األلقـاب السلطانيـة أيضـًا

وال يختـص بالفرس على ما هو وهـو غير محرر الوضع ألن العجم في اللغـة يقـع علـى مـن عـدا العـرب فـي الجملـة 
المعروف بين العامة وهو مقصودهم هنا فالترك من جملة العجم فكان يكفي أن يقال سلطان العرب والعجم وإنما حملهم على 

   . ذلك زيادة اإلطراء والمدح

   . سليل األطهار من ألقاب الشرفاء والسليل الولد والمراد باألطهار المبرؤون عن األدناس

   . ألآابر من ألقاب أوالد األآابر والرؤساءسليل ا

   . سليل الطيبين من ألقاب أرباب األقالم من ذوي األصالة

   . سليل الملوك والسالطين من ألقاب أوالد الملوك ومن مضى له سلف في الملك

آتب به لبعض الملوك عن سيـد األمـراء فـي العالميـن مـن ألقـاب أآابـر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوهم وربما 
   . األبواب السلطانية

   . سيد الرؤساء في العالمين من ألقاب أآابر أصحاب األقالم آكاتب السر ونحوه

   . سيد العلماء والحكام في العالمين من ألقاب القضاة

   . سيد الكبراء في العالمين من ألقاب أآابر أرباب األقالم آناظر الخاص ونحوه

   . سيد الوزراء في العالمين من األلقاب الخاصة بالوزراء

   . سيد أمراء العالمين من ألقاب النواب المتوسطين

   . سيف اإلسالم والمسلمين من ألقاب أرباب السيوف وربما آتب به لبعض الملوك

   . سيف الحق من ألقاب العلماء وأهل النظر

   . تب لملك التكرورسيف الخالفة من األلقاب الملوآية وبه يك

   . سيف المناظرين من ألقاب العلماء والمراد بالمناظرين أهل البحث والجدل أخذًا من النظر وهو الفكر المؤدي إلى الدليل
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   . سيف النظر بمعناه أيضًا

   . سيف أمير المؤمنين من ألقاب أرباب السيوف آنواب السلطنة وهو في الرتبة المتوسطة

اآريـن مـن األلقـاب الخاصـة بصاحـب تونـس وهـذا اللقـب رأيتـه واردًا فـي التثقيف ولم أعرف له معنى سيف جماعـة الش
   . ال  : وسألت قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون هل يعرف لذلك معنًى فقال

   . حرف الشين المعجمة شرف األصفياء المقربين من ألقاب آبار التجار الخواجكية

   . ألقاب أرباب بعض الملوك ويصلح لغير الغير الملوك أيضًاشرف الدول من 

شرف األمراء في العالمين من ألقاب أرباب السيوف وربما قيل شرف األمراء األشراف في العالمين إذا آان شريفًا أو شرف 
األمراء العربان في العالمين إذا آان غير أمير عرب وربما قيل شرف األمراء المقدمين إذا آان مقدم ألف وقد يقتصر على 

   . شرف األمراء فقط

العالمين من ألقاب أآابر أرباب األقالم آوزير الشأم ونحوه وربما اقتصر على شرف الرؤساء ويكون من  شـرف الرؤساء في
   . ألقاب التجار الخواجكية ونحوهم

   . شرف الصلحاء في العالمين من ألقاب أهل الصالح

   . علماء في العالمينشرف العلماء العاملين من ألقاب أآابر العلماء آقضاة القضاة ونحوهم وربما قيل شرف ال

   . شرف الملوك والسالطين من األلقاب الملوآية

   . شمس األفق من ألقاب أآابر أرباب األقالم وهو بالعلماء أليق ألن بهم يحصل النور آما يحصل بالشمـس

   . وهـو ما يتخيل انطباق السماء على األرض بالنظر في آل ناحيٍة فيه

ل للنواحي آفاٌق وإنما خص الشمس هنا باإلضافة لألفق ألنها عند مطلعها تكون في النظر أعظم وأصل األفق الناحية ومنه قي
   . صورًة

   . شمس الشريعة من ألقاب أآابر العلماء والمراد بالشريعة هنا شريعٌة اإلسالم استعيرت الشمس لها لمشابهتها لها في النور

   . شمس العصر من ألقاب العلماء والصلحاء ونحوهم

   . شمس المذاهب من ألقاب العلماء األآابر والمذاهب جمع مذهب وهو ما يذهب إليه المجتهد وأصله في اللغة لموضع الذهاب

   . شيخ المشايخ من ألقاب العلماء وأهل الصالح وربما قيل شيخ الشيوخ اإلسالم

   . شيخ الملوك والسالطين من ألقاب المسنين من الملوك

ه في آتاب وقف عن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب بعث به نجم الدين أيوب والد السلطان وهذا اللقب رأيت
   . صالح الدين يوسف

   . شيخ شيـوخ العارفيـن مـن ألقـاب الصوفيـه وأهـل الصلـاح ومرادهـم بالعارفيـن العارفـون باللـه تعالى
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   . ب إمام الزيدية باليمن ويصلح ألهل الصالح أيضًاحرف الصاد المهملة صالح األولياء من ألقا

   . صدر المدرسين من ألقاب العلماء

صدر مصر والشام من ألقاب أآابر العلماء آقضاة القضاة ونحوهم وإنما خص هذان القطران بالذآر لكثرة علمائهما وربما 
   . قيل صدر مصر والعراق والشام وربما اقتصر على صدر الشام فقط إذا آان برسم وظيفة في الشأم ونحو ذلك

   . ص ونحوهصفوة الدولة من ألقاب من في معنى الوزراء آناظر الخا

   . صفوة الصلحاء من ألقاب أهل الصالح

   . صفوة األتقياء من ألقاب الصلحاء أيضًا

   . صفوة الملوك والسالطين من ألقاب أرباب األقالم آناظر الشام ونحوه وربما آتب بـه للتجـار الخواجكية

   . صالح اإلسالم من ألقاب الصوفية والعلماء

   . الملوك وبه يكتب لصاحب تونسصالح الدول من ألقاب بعض 

   . ويصلح أيضًا ألآابر أرباب األقالم من الوزراء وغيرهم

   . صالح الملة من ألقاب العلماء والصلحاء

حرف الضاد المعجمة ضيـاء اإلسلـام مـن ألقـاب العلمـاء والصلحـاء وربمـا قيـل ضياء اإلسالم والمسلمين والضياء خالف 
الظالم وهو مخصوص بما آان مضيئًا لذاته بخالف النور فإنه يقع على ما هو مكتسب النـور ولذلـك قـال تعالـى :   "  جعـل 

فخص الضياء بالشمس ألن نورها لذاتها والنور بالقمر ألن نوره مكتسب من الشمس على ما هو  الشمـس ضياًء والقمر نورًا  " 
   . في علم الهيئة مقرر

   . ضياء األنام من ألقاب من تقدم ذآره

   . حرف الطاء المهملة طراز العصابة العلوية من ألقاب األشراف آأميري مكة والمدينة المشرفتين

   . والطراز في أصل اللغة علم الثوب

   . وهو فارسيٌّ معرب آأن صاحب اللقب جعل علمًا لتلك الطائفة آما جعل الطراز علمًا للثوب  : قال الجوهري

حرف الظاء المعجمة ظل اهللا في أرضه من األلقاب السلطانية والظل ما يحصل عن الشاخص في ضوء الشمس والمـراد أن 
   . مستظل بظل الشجرة ونحوها من حر الشمـسالخلـق يستظلـون بالسلطـان مـن حر الجور آما يستظل ال

أنـا فـي ظلـك أي فـي ستـرك ثـم اسـم الظـل مخصـوٌص   : وقـال ابـن قتيبـة فـي أدب الكاتـب أصـل الظـل الستـر ومنـه قولهـم
   . فاء إذا رجع بما قبل الزوال أما بعد الزوال فإنه يسمى فيئًا ألنه يرجع من جهة الغرب إلى جهة الشرق أخذًا من قولهم

   . ظهير الملوك والسالطين من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة

   . ظهير أمير المؤمنين من ألقاب أرباب السيوف أيضًا وربمـا آتـب بـه لبعـض الملـوك آصاحـب األندلس ونحوه
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   . ظهير اإلمامة من ألقاب بعض الملوك وبه يكتب إلى صاحب التكرور

عين المهملة عاقد البنود من ألقاب النائب الكافل ونحوه والعاقد فاعل من العقد نقيض الحل والبنود جمع بند بفتح الباء حرف ال
   . وإسكان النون وهو العلم الكبير

   . وهو فارسي معرب  : قال الجوهري

   . عز اإلسالم من ألقاب بعض الملوك وبه يكتب إلى ملك التكرور

مسلمين من ألقاب الرتبة الوسطى من نواب السلطنة ومن في معناهم وربما آتب عدة الدنيا والدين من ألقاب عـز اإلسلـام وال
   . الملوك وبه يكتب لصاحب تونس

والعدة بالضم في اللغة مـا أعددته لحوادث الدهر من المال والسالح ونحو ذلك وهو المراد هنا وربما أطلق علـى نفـس 
   . االستعداد

   . ملوك والسالطين من ألقاب أصاغر أرباب السيوفعدة ال

   . عضـد الملـوك والسالطيـن مـن ألقاب متوسطي أرباب السيوف وقد تقدم أن أصل العضد لما بين الساعد والكتف

   . عضـد أميـر المؤمنيـن مـن ألقاب أآابر أرباب السيوف من نواب السلطنة وغيرهم

   . لك التكروروربما آتب به إلى بعض الملوك آم

   . علم الدولة من ألقاب األمراء والوزراء ومن في معناهم وقد تقدم معنى العلم ومعنى الدولة

   . علم الزهاد من ألقاب الصوفية وأهل الصالح وقد تقدم أن المراد بالعلم الراية وبالزهد اإلقالع عن الدنيا

   . علم العلماء األعالم من ألقاب أآابر أهل العلم وربما قيل علم المفسرين أو علم النجـاة ونحـو ذلك

   . علم الهداة من ألقاب إمام الزيدية باليمن ويصلح ألآابر العلماء والصلحاء

   . والهداة جمع هاٍد علم األعالم من ألقاب العلماء والصلحاء ويصلح ألرباب السيوف أيضًا

   . عماد الحكام من ألقاب أآابر القضاة وربما قيل عماد الحكام البارعين أو عمـاد الحكـام فـي العالميـن ونحـو ذلـك

   . وأصـل العمـاد فـي اللغـة األبنيـة الرفيعـة

   . فالٌن طويل العماد آأن بناءه باالرتفاع صار علمًا لزائريه  : واحدهـا عمـادٌة ومنه قيل

   . من ألقاب أآابر أمراء العربان آأمير آل فضل ونحوه عماد العرب

   . عماد الدولة من ألقاب األمراء وأآابر الوزراء ونحوهم

   . عماد الملة آذلك

   . عماد المحدثين من ألقاب علماء الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصالة والسالم وبه يكتب لقضاة القضاة ومن في معناهم
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   . سالطين من ألقاب صغار أرباب السيوف وهو دون عدة الملـوك والسالطيـن والعمدة في اللغة ما يعتمد عليهعمدة الملوك وال

   . عون العساآر من ألقاب ناظر الجيش ونحوه والعون في اللغة الظهير والمعاون

   . وف من أهل المملكة أيضًاعون جيوش الموحدين من ألقاب بعض الملوك وبه يكتب لملك التكرور ويصلح لكبار أرباب السي

   . والعالء بالفتح والمد مصدر عال في الشرف ونحوه يعلى بفتح الالم

   . عين المملكة من ألقاب أرباب األقالم ونحوهم

   . عين األعيان نحوه

الدرهم شبه حرف الغين المعجمة غرة الزمان من ألقاب أرباب األقالم والغرة في أصل اللغة بياٌض في جبهة الفرس فوق 
   . بالغرة في وجه الفرس لظهروها وتحسين الفرس بها

   . غوث األنام من ألقاب أآابر أرباب السيوف آالنائب الكافل ونحوه وقد تقدم معنى الغوث

   . غياث األنام من ألقاب أآابر الملوك آصاحب الهند ونحوه

   . وقد تقدم معنى الغياث

   . غياث األمة نحوه

اتح األقطار من األلقاب السلطاني والفاتح فاعٌل من الفتح وهو معروف واألقطار جمع قطر وهو الناحية والجانب حرف الفاء ف
   . والمراد نواحي الممالك

   . فارس المسلمين من ألقاب أآابر أرباب السيوف ذآره ابن شيٍث من آتاب الدولة األيوبية في معالم الكتابة

   . فخر األسرة الزاهرة من ألقاب الشرفاء آأميري مكة والمدينـة المشرفتيـن وأسـرة الرجـل بضـم الهمزة رهطه

   . فخر األعيان من ألقاب التجار الخواجكية ويصلح لغيرهم من الرؤساء أيضًا

   . فخر الرؤساء من ألقاب التجار الخواجكية

   . فخر الساللة الزاهرة من ألقاب األشراف آأميري مكة والمدينة المشرفتين والساللة الزاهرة تقدم الكالم على معناها

   . فخر الصدور من ألقاب أرباب األقالم وربما آتب به للتجار الخواجكية

   . فخر الصلحاء من ألقاب الصوفيه وأهل الصالح

   . يضًافخر العباد من ألقاب أهل الصالح أ

   . فخر المجاهدين من ألقاب أرباب السيوف

   . فخر المحدثين من ألقاب أصحاب الحديث
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   . فخر المدرسين من ألقاب العلماء وبه يكتب لقضاة القضاة ونحوهم

   . فخر المفيدين من ألقاب العلماء أيضًا

   . فخر الملوك والسالطين من ألقاب بعض الملوك

   . ألقاب الشرفاء أيضًا وبه يكتب إلمام الزيدية باليمنفخر النسب العلوي من 

   . فرد السالكين من ألقاب أهل الصالح

   . فرد الزمان من ألقاب العلماء والصلحاء

   . فرد الوجود من ألقاب العلماء وأهل الصالح

   . فرع الشجرة الزآية من ألقاب الشرفاء

ماء وربما قيل قامع البدع وقد يقال قامع البدع ومخفي أهلها والقامع فاعٌل من حرف القاف قامع البدعة من ألقاب أآابر العل
قمعه إذا ضربه بالمقمعة وهي محجٌن من حديد يضرب به على رأس الفيل والبدعة واحدة البدع وهي خالف السنة النبوية وما 

   . عليه الجماعة

   . قدوة األولياء من ألقاب أهل الصالح

   . ألقاب أرباب األقالم وهو بالكتاب أليق والبارع الماهرقدوة البارعين من 

   . قدوة البلغاء من ألقاب أرباب األقالم

   . وهو بكتاب اإلنشاء ومن في معناهم أخص

قدوة الخلف من ألقاب العلماء وأهل الصالح والخلف في اللغة الذي يجيء بعد غيره ويقوم مقامه والمراد خلف من سلف من 
   . أو صالحيها علماء األمة

   . قدوة العلماء من ألقاب أآابر أهل العلم وربما قيل قدوة العلماء العاملين ونحو ذلك

   . قدوة الفرق من ألقاب العلماء والمراد فرق أهل الحق من أرباب المذاهب والعقائد الصحيحة والفرق جمع فرقة

   . وهو خالف الناقصقدوة الفضالء من ألقاب أآابر العلماء والفضالء جمع فاضل 

   . قدوة الكتاب من ألقاب أآابر آالوزراء من أرباب األقالم ومن في معناهم من آاتـب السـر ونحوه

قدوة المجتهدين من ألقاب آبار العلماء وقد تقدم في األلقاب أن االجتهاد عبارًة عن استنباط األحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
   . واإلجماع والقياس

   . ة المحققين من ألقاب أآابر العلماء وقد تقدم معنى التحقيققدو

   . قـدوة المسلكيـن مـن ألقـاب الصوفيـه وأهل الصالح والمراد بالمسلكين المعرفون الطريق إلى اهللا تعالى آما تقدم بيانه
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   . قدوة المشتغلين من ألقاب أهل العلم والمراد االشتغال بالعلم

قدوة الموحدين من األلقاب الخاصة بصاحب تونس لوقوع الموحدين في اصطالحهم على أتباع المهدي بن تومرت وصاحب 
   . تونس اآلن من بقاياهم آما تقدم

   . قسيم أمير المؤمنين من األلقاب السلطانية وهو فعيٌل بمعنى فاعٍل فيكون معناه يقاسم أميـر المؤمنين والمراد مقاسمته األمر

   . قطب الزهاد من ألقاب أهل الصالح والقطب تقدم معناه

   . قطب األولياء من ألقابهم أيضًا واألولياء جمعولي وهو خالف العدو والمراد أولياء اهللا تعالى

ومنه  قوام األمة من ألقاب الوزراء ومن في معناهم والقوام بالكسر نظـام الشـيء وعمـاده ومالآـه يقال فالٌن قوام أهل بيته
   . قوام األمر بمعنى نظامه

هو من ألقاب الوزراء والجمهور من الناس جلهم أخذًا من الجمهور وهي الرملة   : قوام الجمهور قال في عرف التعريف
   . المجتمعة المشرفة على ما حولها

   . قوام الدولة من ألقاب الكتاب وهو بالكسر أيضًا

من الوزراء ومن في معناهم وهو بالكسر أيضًا والمصالح جمع مصلحة وهي خالف  قوام المصالح من ألقاب أآابر الكتاب
   . المفسدة

   . قوام اإلسالم من ألقاب الصوفية وأهل الصالح وهو بالكسر آالذي قبله

سالمية حرف الكاف آافل السلطنة من ألقاب آبار النواب آنائب دمشق وقد تقدم معنى الكافل في الكالم على آافل الممالك اإل
   . وهو النائب بحضرة السلطان  : من ألقاب النائب الكافل

   . آافي الدولة من ألقاب الوزراء ومن في معناهم والكافي اسم فاعٍل من الكفاية

آنز التقـى مـن ألقـاب الصوفيـة وأهـل الصلـاح والكنـز فـي أصـل اللغـة المـال المدفـون استعيـر لصاحب اللقب ألنه الشيء 
   . المكنوز لذلك الباب

   . آنز الطالبين من ألقاب العلماء

   . آنز العلماء من ألقاب أهل العلم وربما قيل آنز المفسرين أو آنز المتفقهين ونحو ذلك

   . آنز المسلكين من ألقاب الصوفية وأهل الصالح

   . فالٌن آهٌف  : آهف األسرة الزاهرة من ألقاب الشرفاء والكهف الملجأ ومنه قولهم

   . واألصل في الكهف البيت المنقور في الجبل ويجمع على آهوف وقد تقدم الكالم على األسرة والزاهرة

   . وزير من أرباب األقالم وآاتب السر ومن في معناهمآهف الكتاب من ألقاب أآابر الكتاب آال

آهف الملة من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوهم آوآب األسرة الزاهرة من ألقاب األشراف آأميـري مكـة 
   . والمدينـة المشرفتيـن والكوآـب واحـد الكواآب وهو يقع على النجوم والشمس والقمر
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   . ألقاب الشرفاء أيضًا والمراد الذرية العلويةآوآب الذرية من 

لسان الحقيقة من ألقاب الصوفية واللسان هنا جارحة الكالم والحقيقة خالف المجاز وهي في األصل عين الحق والمراد هنا 
   . معرفة األمر على ما هو عليه

الن لسان القوم إذا آان متكلمًا عنهم ويجوز أن يكون ف  : لسان الحفاظ من ألقاب المحدثين والوعاظ والمراد المتكلم عنهم يقال
المراد اللسان الذي هو جارحة الكالم ويكون المعنى آلتهم للكالم آما أن اللسان آلة الكالم للمتكلم ويجوز أن يكون من اللسان 
ويكون المعنى أنه المترجم عنهم والمتكلم بلغاتهـم  بمعنى اللغة آما في قوله تعالى :   "  وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه  " 

   . المختلفة

   . لسان الدولة من ألقاب آاتب السر ومن في معناه واللسان فيه يحتمل المعنيين

   . لسان السلطنة من ألقاب آاتب السر

راد بهم آل متكلم في الجملة تعميمًا للمدح ويجوز أن يراد العلماء بعلم لسان المتكلمين من ألقاب العلماء والمتكلمون يجوز أن ي
   . الكالم وهو أصـول الديـن لـأن أصحابـه هـم أربـاب النظـر الدقيق والبحث لدقة متعلقه وهو الظاهر

   . وك الممالكلسان الممالك من ألقاب آتاب السر والممالك جمع مملكة وهي موضع الملك والمعنى أنه يتكلم بلسان مل

   . حرف الميم مالك زمام األدب من ألقاب البلغاء من الكتاب ونحوهم ويصلح لكاتب السر ومن في معناه

مانح الممالـك واألقاليـم واألمصـار مـن األلقـاب السلطانيـة والمانـح المعطـي والممالـك تقـدم ييانهـا واألقاليم جمع إقليم وله 
اليم السبعة التي تسميها الحكماء ممتدة في طول األرض ما بين المغرب والمشرق والثاني الواحد من معنيان أحدهما واحد األق

   . األقاليم العرفية آمصر والشام والعراق وما أشبه ذلك وقد مر القول فيهما

   . متعمد المصالح من ألقاب الوزراء ومن في معناهم والمراد بالمتعمد المتقصد

   . مجد اإلسالم من ألقاب صغار أرباب السيوف

   . مجد اإلسالم والمسلمين من ألقاب متوسطيهم

   . مجد األمراء من ألقاب أصاغر أرباب السيوف آأمراء العشرين ونحوهم

   . مجد الرؤساء من ألقاب التجار الخواجكية

جال األمر إذا أوضحه وآشفه ومنه جلوت السيف   : ف يقالمجلـي الغياهـب مـن ألقاب أآابر العلماء والمجلي بالتشديد الكاش
   . فرٌس أدهم غيهب إذا اشتد سواده  : ونحوه إذا آشفته من الصدإ والغياهب جمع غيهب وهو الظلمة الشديدة يقال

   . مجمل األمصار من ألقاب أآابر أرباب األقالم والمجمل فاعل الجمال واألمصار جمع مصٍر وهو اإلقليم

   . ٌد نفسـه فـي رضـا مواله من ألقاب الصوفيه وأهل الصالح والمراد به المعمل نفسه للغايةمجهـ

   . اجهد جهدك في هذا األمر أي أبلغ غايتك والمراد بالمولى هنا الخالق سبحانه وتعالى  : يقال

   . محيي السنة من ألقاب العلماء والصلحاء
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   . طانيةمحيي العدل في العالمين من األلقاب السل

   . مدبر الجيوش من ألقاب ناظر الجيش

مدبر الممالك من ألقاب الوزراء وربما قيل مدبر الدولة والمدبر فاعل التدبير وقد تقدم معناه في الكالم على المدبري في جملة 
   . األلقاب المفردة

   . مدبر أمور السلطنة من ألقاب الوزراء وآتاب السر وغيرهم

مذآر القلوب من ألقاب الخطباء والوعاظ والمذآر فاعل التذآيـر وهـو األخـذ بالذآـرى ومنـه قوله تعالى :   "  وذآر فإن الذآرى 
   .  "تنفع المؤمنين  

   . مذل البدعة من ألقاب علماء السنة والمذل نقيض المعز

   . ان من ألقاب العلماء والصلحاء والحزب الطائفة وحزب الرجل أصحابهمذل حزب الشيط

   . مرتب الجيوش من ألقاب ناظر الجيش

   . مرتضى الدولة من ألقاب الكتاب والمرتضى بمعنى المرضي المقبول

   . مترضى الملوك والسالطين من ألقاب أرباب السيوف واألقالم جميعًا

   . من ألقاب النائب الكافل ونحوهمستخدم أرباب الطبل والعلم 

   . مشيد الممالك من ألقاب الوزراء ومن في معناهم والمشيد فاعل التشييد وهو رفع البناء

   . مشير الدولة من ألقاب الوزراء ومن في معناهم والمشير الذي يشير على غيره بالرأي

   . مشير السلطنة مثله

   . مشير الملوك والسالطين مثله

أنباء الشريعة من ألقاب العلمـاء وهـو بضـم الميـم وإسكـان الظـاء علـى أنـه فاعـٌل مـن الظهور واألنباء جمع نبٍأ وهو مظهر 
   . الخبر والمراد أنه يظهر أخبار الشريعة ويذيعهـا ويجـوز أن يكـون بفتح الميم على أنه هو نفس المظهر وهو أبلغ

   . ائب الكافل ومن في معناهمعز اإلسالم والمسلمين من ألقاب الن

   . معز السنة من ألقاب العلماء والسنة خالفا البدعة

   . معين الحق وناصره من ألقاب الحكام من أرباب السيوف وغيرهم

   . مفيد البلغاء من ألقاب أهل البالغة من الكتاب وغيرهم

   . مفيد الطالبين من ألقاب العلماء

   . مفيد المناحج من ألقاب الوزراء والمناحج جمع منجح أخذًا من لنجاح وهو الظفر بالحوائج
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   . مفيد أهل مصر والعراق والشام من ألقاب العلماء

   . مفيد آل غاٍد ورائح من ألقابهم أيضًا

   . مقرب الحضرتين من ألقاب التجار الخواجكية إذا آان مترددًا بين مملكتين

   . ل من ألقاب التجار الخواجكية وهو أعم من األولمقرب الدو

   . ملجأ الفقراء والمساآين من ألقاب النائب الكافل ونائب الشأم على ما استقر عليه الحال آخرًا

   . ملجأ المريدين من ألقاب الصوفية وأهل الصالح

ملك البحرين من األلقاب السلطانية والمـراد بحـر الـروم وبحـر القلـزم ألنهمـا يتقاربـان بيـن مصـر والشام على القرب من 
   . العريش

   . ملك البلغاء من ألقاب أهل البالغة من الكتاب وغيرهم

ا تخوت الملك يريد أنه مملك الملوك من مملك الممالك والتخوت والتيجان من األلقاب السلطانية أيضًا والمراد بالتخوت هن
   . تحت يده

ممهـد الـدول مـن ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحوهم وربما آتب به لبعض الملوك أيضًا وقد تقدم الكالم على 
   . التمهيد عند الكالم على الممهدي في جملة األلقاب المفردة

   . عاظ والمنبه الموقظ والخواطر جمع خاطٍرمنبه الخواطر من ألقاب الخطباء والو

   . منجد الملوك والسالطين من ألقاب النائب الكافل وبه يكتب إلمام الزيديـة باليمـن

   . استنجدني فالٌن فأنجدته أي استعان بي فأعنته  : والمنجـد المعين أخذًا من قولهم

   . منشي العلماء والمفتين من ألقاب أآابر العلماء

   . ف المظلومين من الظالمين من األلقاب السلطانيةمنص

   . مورد الجود من ألقاب الكرماء

   . موصل السالكين من ألقاب الصوفية والصلحاء

   . موضح الطريقة من ألقاب الصوفية والصلحاء أيضًا وربما قيل موضـح الطرائـق وقـد تقـدم أن المراد الطريق إلى اهللا تعالى

   . ن األلقاب السلطانية والمراد بالمولي المنيلمولي اإلحسان م

مؤمـن الـأرض المحيطـة مـن األلقـاب السلطانيـة أيضـًا وآأنهـم يريـدون الـأرض المحيطة التساعها ويكـون المـراد أرض 
والصلحاء والمراد  المملكـة وإال فالـأرض محوطـٌة من حيث استدارة الماء عليها ال محيطٌة مالذ الطالبين من ألقاب العلماء

   . الملجأ

   . مالذ العباد من ألقاب الصلحاء وفيه نظر ألن العبـاد ال يلـوذون إال باللـه تعالـى وال يلجـأون إال إليه
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   . مالذ الكتاب من ألقاب أآابر الكتاب آكاتب السر ونحوه

   . مؤيد الملة من ألقاب العلماء

   . مؤيد أمور الدين آذلك

   . وبه يكتب إلمام الزيدية باليمن

   . حرف النون ناصح الملوك والسالطين من ألقاب التجار الخواجكية

   . ناصر السنة من ألقاب العلماء

ناصر الغزاة والمجاهدين من ألقاب أآابر أرباب السيوف آالنائب الكافل ونحوه وربما آتب به لبعض الملوك آملك التكرور 
   . ونحوه

ريعـة مـن ألقـاب العلمـاء والشريعـة مـا شرعـه اللـه تعالـى مـن الديـن يقـال شـرع لهـم شرعًا وأصله من الشريعة ناصر الش
   . التي هي مورد الماء

   . ناشر لواء العدل واإلحسان من األلقاب السلطانية

   . نجهل أبوه إذا ولده  : نجل األآابر من ألقاب ذوي األصالة والنجل النسل يقال

فلـان نسيب فالن أي قريبه وذلك أن   : نسب اإلمام من ألقاب الشرفاء آأميري مكة والمدينة المشرفتين والنسيب القريب يقال
   . مرجع بني العباس والعلويين إلى بني هاشم

   . نسيب أمير المؤمنين مثله

   . هم وهو عندهم فوق ناصر الغزاةنصر الغزاة والمجاهدين من ألقاب أآابر أرباب السيوف آنواب السلطنة ونحو

   . نصير الغزاة والمجاهدين آذلك وهو عندهم دون األول وفوق الثاني وفيه آالم يأتي ذآره

   . نظام الدولة من ألقـاب أآابـر السيـوف والكتـاب وقـد تقـدم الكلـام علـى النظـام فـي األلقـاب المفردة

   . السر ونحوهمنظام الممالك من ألقاب الوزراء وآتاب 

   . نظام المناجح من ألقابهم أيضًا

   . نور الزهاد من ألقاب الصوفيه وأهل الصالح

حرف الهاء همـام الدولـة مـن ألقـاب أربـاب السيـوف وقد تقدم في الكالم على األلقاب المفردة أن الهمام بمعنى حرف الواو 
   . وارث الملك من األلقاب السلطانية

مؤمنين من األلقاب التي يشترك فيها أرباب السيوف واألقالم آالوزراء وقضاة القضاة وآاتب السر ومن في ولي أمير ال
   . معناهم والولي في اللغة خالف العدو

   . حرف الالم ألف البس ثوب الفخار من ألقاب أآابر أرباب األقالم



 

376 
 

لفـت وجهه عني إذا صرفه وأصل   : الفـت الصـارف يقـالالفت الغواة إلى طريق الرشاد من ألقـاب الصلحـاء والوعـاظ وال
   . غوى يغوي غيًا إذا ضل فهو غاٍو  : اللفت اللي والغواة جمع غاٍو وهو الضال يقال

يختص بالدوادار وآاتب السر وقد تقدم الكالم على معنى ذلـك   : حرف الياء يميـن الملوك والسالطين قال في عرف التعريف
ـى اليمينـي فـي األلقـاب المفـردة وأن المـراد يميـن السلطـان التـي يتنـاول بهـا وإال فمجلس آاتب السر عن يسار فـي الكلـام عل

   . السلطان والدوادار واقٌف أمامه

   . يمين المملكة مثله

األلقاب المذآرة المفردة أو النوع الثاني من األلقاب المفردة المؤنثة ولتأنيثها سببان السبب األول الجمع بأن يجمع شيٌء من 
المرآبة فتنتقل من التذآير إلى التأنيث فإن الجموع آلهـا مؤنثة على ما هو مقرر في علم النحو ويتأتى ذلك في المطلقات مثل 

اب التـي أن يجمع في صدر المطلـق بيـن المقـر الكريـم والجنـاب الكريـم والجنـاب العالـي والمجلـس العالـي ثـم يتبعهـا باأللقـ
تليـق بها مما يأتي ذآره فيأتي بتلك األلقاب مجموعة بلفظ التأنيث مفردًة ومرآبة مثل أن يكتب إلى المقـر والجنـاب الكريميـن 

األميريـة الكبيريـة العالمية والعادلية المؤيدية الزعيمية العونية الغياثية المثاغرية   : والجنابـات العاليـة والمجلـس العالـي
ابطية الممهدية المشيدية الظهيرية الكافليـة الفالنية إعزاز اإلسالم والمسلمين سادات األمراء في العالمين أنصار الغزاة المر

والمجاهدينم زعماء الجيـوش مقدمـي العساآـر ممهـدي الـدول مشيـدي الممالـك عمـادات الملـة أعـوان األمة ظهيري الملوك 
   . ونحو ذلك والسالطين سيوف أمير المؤمنين

واعلم أن هذه األلقاب آلها من جملة األلقاب المفردة والمرآبة المتقدم ذآرها فيستغنى عن بيان مشكلها وتعريف أحوالها هنا 
اآتفاًء بما تقدم إال أن من األلقاب المجموعة ما يقوم لفظ اإلفراد مقامـه بـأن يكـون اللقب اسم جنس مثل عضد ومجد ونحو 

قصد به الجنس فيجوز للكاتب حينئذ أن يأتي بذلك بلفظ الجمع ولفظ اإلفراد الذي معناه الجمع ذلك مما ال يجوز جمعه ألنه ي
وقد أشـار إلى ذلك القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا في التعريف في الكالم على المطلقات فقال عند ذآره اعتضاد الملوك 

   . على الجمع والسالطين ويجوز فيه أعضاد الملوك وعضد الملوك إطالقًا لالفراد

السبب الثاني تأنيث اللقب األصل الذي تتفرع عليه األلقاب الفروع وله حالتان الحالة األولى أن يكون اللقب األصل لمؤنث 
غير حقيقي آالحضرة واليد والباسطة فيأتي األلقاب المفرعـة عليهـا مؤنثـًة بنـاء علـى أن الصفـة تتبع الموصوف في تذآيره 

   . ا هو مقرر في علم النحووتأنيثه على م

الحضرة الشريفـة العليـة السنيـة العالميـة العامليـة العادليـة األوحديـة المؤيديـة المجاهدية   : أما نعوت الحضرة فمثل أن يقال
لعالية المولوية الباسطة الشريفة ا  : المرابطية المثاغرية المظفرية المنصورية وما أشبه ذلك وأما النعوت الباسطة فمثل أن يقال

   . األميرية الكبيرية العالمية العادلية المؤيدية المحسني السيدية المالكية الفالني

   . وفي معناها نعـوت اليـد

وألقـاب هذه الحالة آلها في معنى ما تقدم من األلقاب المذآرة ال تختلف الحال فيها إال في التذآيـر والتأنيث وأنه ليس فيها 
   . يستغنى بما تقدم عن ذآر معانيها وأحوالها أيضًاألقاب مرآبة ف

الحالة الثانية أن يكون اللقب األصل لمؤنث حقيقي آالدار والستـارة والجهـة إذا آنـي بهـا عـن المرأة في الكتابة إليها مثل أن 
ة عليها أيضًا في التأنيث إال أن لها الدار الكريمة والستارة الرفيعة والجهة المصونة ونحو ذلك فتتبعها األلقاب المفرع  : يقال

   . معاني تخصها

   . مفردٍة ومرآبٍة آما تقدم في المذآرة وإن لم تبلغ شأوها في الكثرة  : وهي على ضربين

فأما المفـردة فكالشريفـة والكبرى والعالية والمعظمة والمكرمة والمحجبة والمصونة والخاتونيـة والخونـد وربمـا قيـل الوالديـة 
   . إذا آانـت والـدة حقيقـًة أو فـي مقامهـا والولديـة إذا آانـت بنتـًا حقيقـًة أو قائمـًة مقامها والحاجية إذا آانت حاجة ونحو ذلك
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لقاب المفردة تارًة تكون مجردًة عن ياء النسب آاأللقاب المتقدم ذآرها وقد تلحقها ياء النسب للمبالغة في التعظيم فيما ثم األ
   . المعظميـة والمكرمية والمحجبية وما أشبه ذلك  : تدخل فيه ياء النسب في المذآر مثل أن يقـال

معانيها وأحوالها وفيها ألقاب لم يتقدم ذآر مثلها في المذآر  وهذه األلقاب أآثرها منقول عن المذآر فيستغنى عـن ذآر
آالمحجبية وهو مأخوذ مـن الحجاب آأنها محجوبٌة عن أن يراها الناس ومنها المصونة وهو مأخوٌذ من الصيانة وهي جعل 

يدة ومنها الخوند وهي الشيء في الصوان وقايًة له عن مثل النظر والمس ونحو ذلك ومنها الخاتون وهو لفظ ترآي معناه الس
   . لفظة عجمية بمعنى السيادة أيضًا

وأما المرآبة فمثل جالل النساء وسيدة الخواتين في العالمين وشرف الخواتين وجميلة المحجبات وجليلة المصونات وقرينة 
والسالطين إذا آانت أخت  الملوك والسالطين وسليلة الملوك والسالطين إذا آانت بنتًا لسلطاٍن أو في معناها وآريمة الملوك

   . سلطان

   . ومعاني هـذه األلقـاب ظاهـرٌة معلومة

النوع الثاني من األلقاب المفرعة على األصول ألقاب من يكتب إليه من أهل الكفر مما اصطلح عليها لمكاتباتهم واعلـم أنـه لـم 
النصارى ألنه لم يكـن لغيرهـم مـن أهـل الملـل بالقـرب  يكـن ملـٌك مـن ملـوك الكفـر ممن يكتب له عن األبواب السلطانية غير

مـن هـذه المملكـة مملكـٌة قائمة بل اليهود ليس لهم مملكٌة قائمة في قطر من األقطار بعد غلبة اإلسالم إنما يؤدون الجزية حيث 
   .حلوا إذ يقول تعالى في حقهم :   "  ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال بحبٍل من اهللا وحبٍل من الناس  "  

ثم من يلقب من أهل الكفر في المكاتبات إن آان من متدينتهم آالباب والبطـرك ناسبـه مـن األلقاب ما فيه معنـى التنسـك 
قيـام بأمـر دينـه وتحملـه أعبـاء رعيتـه ومـا فـي والتعبـد وإن آـان مـن الملـوك ناسبـه مـا فيـه معنـى الشجاعـة والرياسـة وال

   . معنـى ذلـك

مـن محمـٍد رسـول اللـه إلـى هرقـل عظيـم   "   : فقـد ثبـت في الصحيحين أن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم آتـب إلـى هرقـل
وأنـه آتـب   " ول اهللا إلى آسرى عظيم فـارس من رس  "   : وفـي آتب السيرة أنه صلى اهللا عليه وسلم آتب إلى آسرى  " الـروم 

فعبـر عـن آل من الملوك الثالثة بعظيم قومه لمناسبة   " مـن محمـٍد رسـول اللـه إلـى المقوقـس عظيـم القبـط   "   : إلـى المقوقـس
   . ذلك لهم

هي نمطان النمط األول المفردة وأآثر ما الضرب األول األلقاب المذآرة و  : وبالجملة فاأللقاب التي تكتب إليهم على ضربين
   . تبنى على صفات الشجاعة وما في معناها

   . وهذه جملة منها مرتبة على حروف المعجم أيضًا مقفاٌة عليها

حرف األلف األسد من األلقاب التي اصطلح عليها بمعنى الشجاعة وهو في األصل للحيوان المفترس ثم استعمل في الرجل 
   . لعالقة ما بينهما من الشجاعة الشجاع مجازًا

األصيل من األلقـاب التـي اصطلـح عليهـا لملوآهـم أيضـًا وقـد تقـدم فـي الكلـام علـى األلقـاب اإلسالميـة نقـًال عن عرف 
أنهم اآلن ال التعريف أنه يختص بكل من له ثالثة آباٍء في الرياس وحينئذ فيكون هنا مختصًا بمن له ثالثة آباٍء في الملك على 

يقفون مع ذلك بل يراعون من له أدنى االنجالـوس مـن األلقـاب التـي اصطلـح عليهـا لملوآهـم وهـي لفظـة يونانيـة معناهـا 
الملك واحد المالئكة وإنما آتب إليهم بذلك مضاهاًة للكتب الواردة عنهم ولعل الكاتب لم يعلم معنى ذلك وآذلك غيرها من 

   . معناهااأللفاظ التي في 

حرف الباء البااللوغس من األلقاب التي اصطلـح عليهـا لملوآهـم وهـي لفظـة يونانيـة أصلهـا البالـي لوغـس ومعناها الكلمة 
   . القديمة
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حرف الجيم الجليل من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم ومعنى الجليل في اللغة العظيم لكن قد استعمل في ألقابهم في 
   . الملك الجليل والمراد الجليل بالنسبة إلى ملوك الكفر وإال فالكافر ال يوصف بالعظمة  : ات لملوآهم فيقالالمكاتب

   . وآان األحسن أن ال يكتب به إليهم ال سيما وهو اسم من أسمائه تعالى

   . آالباب والبطرك  : حرف الخاء المعجمة الخاشع من األلقاب التي اصطلح عليها لمتدينتهم

   . وقد تقدم في األلقـاب اإلسالمية أنه يكون من ألقاب الصلحاء والصوفية وأن معنى الخاشع المتذلل

أمٌر له خطر أي مقدار   : الخطير من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم والخطير في اللغة الكبير الجليل القـدر ومنـه قولهم
   . آبيٌر

   . وآسر القاف من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم حرف الدال المهملة الدوقس بضم الدال

   . وقد يقال الضوقس بالضاد بدل الدال وهي لفظة يونانية أصلها دقستين ومعناها المشكور

حرف الراء المهملة الروحانـي مـن األلقـاب التـي اصطلـح عليهـا للمتدينيـن منهـم وهـو بضـم الراء نسبة إلى الروح التي بها 
ط الحياة للمخلوقين ومنه نسب إلى المالئكة والجن روحاني وبالفتح نسبٌة إلى الروح بمعنى الرائحة والمعنى األول أقرب منا

   . إلى مراد الكتاب

   . حرف السين السميـدع مـن األلقـاب التـي اصطلـح عليهـا لملوآهـم

   . سيد قومه وزعيمهم  : وهـو بضم السين وقال في آفاية المتحفظ بفتحها ومعناه السيد وآأن المراد  : قـال الجوهـري

حرف الضاد المعجمة الضرغام من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهو من أسماء األسد لقب به ملوآهم لما فيه حرف 
المعجمتين وسكون النون وفتح الفاء من أسماء األسد اصطلـح الكتـاب علـى  الغين المعجمة الغضنفر بفتح الغين والضاد

   . تلقيبهـم بذلـك لمـا فـي مـن معنـى الشجاعـة آاألسـد والضرغـام

علـى أنـه قـد يطلق في اللغـة علـى الرجـل الغليـظ آمـا حكاه الجوهري وال بأس باستعمال األلفاظ التي لها آامل بارله في 
   . ات إلى الكفارالمكاتب

حرف القاف القديس بكسر القاف من األلقاب التي اصطلح عليها لمتدينتهم من الباب والبطريرك ونحوهما وأصله من التقديس 
   . وهو التنزيه

   . حرف الكاف الكرار بتشديد الراء من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم والكرار صيغة مبالغة من الكر خالف الفر

   . والمراد أنه يرجع في المحاربة على قرنه المرة بعد المرة وال ينهزم عنه

   . الكمينيوس من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهو لفظ رومس معناه

 .   

 .   

 .   
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 .   

 .   

 .   

   . حرف الميم المتبتل من األلقاب التي اصطلح عليها لمتدينتهم ومعناه المنقطع عن الدنيا

المتخت بفتح الخاء المعجمة المشددة من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهـم والمـراد أنـه ممـن يجلس مثله على تخت الملك 
   . الستحقاقه له

   . المتوج بفتح الواو المشددة من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم والمراد أنه ممن يلبس التاج ال ستحقاقه له

   . التي اصطلح عليها لتجار الروم والفرنج والمراد بالمحتشم هنا الرئيس الذي له حشم وهو خوله وخدمه المحتشم من األلقاب

وأصل الحشمة في اللغة الغضب وسمي خول الرجل وخدمه حشمًا ألنهم يغضبون له وبعضهم يطلق المحتشم على المستحيي 
تى قال النحاس إنه ال يعرف احتشم إال بمعنى غضب وإن آان وعليه عرف العامة وهو المراد هنا وأنكره ابن قتيبة وغيره ح

   . الجوهري قد حكاه

   . المعزز من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهو اسم مفعول من العز خالف الذل

   . الممجـد من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهو مفعل من المجد

   . ميةوقد تقدم الكالم عليه من األلقاب اإلسال

حرف الهاء الهمـام مـن األلقـاب التـي اصطلـح عليهـا لملوآهـم وقـد تقـدم فـي األلقـاب اإلسالميـة أن معنـاه النمط الثاني من 
األلقاب التي يكتب بها لملوك الكفر األلقاب المرآبة وهذه جملة منها مرتبة على حروف المعجم أيضًا حرف األلف آخر ملوك 

   . لقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهي تصلح لكل ملك ينتسب إلى اليونان أو قام مقامهم في الملكاليونان من األ

واليونان أمٌة معروفة مشهورة وآانت مملكتهم أوًال في الجانب الشرقي من الخليج القسطنطيني المعـروف الـآن ببلـاد الـروم 
   . مينية والشـام ومصـر واإلسكندريـةثـم ملكـوا بعدهـا العـراق والتـرك والهند وبالد أر

ومنهـم أآثـر الحكمـاء والفالسفـة وآانـت دولتهـم مـن أعظـم الـدول واختلـف فـي نسبهـم فنقل ابن سعيد عن البيهقي وغيره من 
يونـان هـو ابـن المحققين أنهم من ولد أفريقش بن يونان بن علجان بن يافث بن نوٍح عليه السلـام والمنقـول عـن التـوراة أن 

يافـث لصلبـه واسمـه فيهـا يافان بفاء تقرب في اللفظ من الواو فعربت يونان وخالف آثير من المؤرخين فنسبوا يونان إلى 
عابر بن فالغ فجعله أخًا لقحطان جد العرب العاربة وأنه خـرج مـن اليمـن مغاضبـًا ألخيـه قحطـان فنـزل مـا بيـن األفرنجـة 

   . تلـط نسبـه بنسبهموالـروم واخ

   . بل اليونان من جملة الروم من ولد صوفر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم  : وقيل

  : أسوة الملوك والسالطين من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم واإلسوة بكسر الهمزة وضمها بمعنـى القـدوة ومنـه قولهـم
ـدوًة وآأنهـم جعلـوه إسـوًة لملـوك الكفـر يقتـدون به وإال فال يجوز إطالق ذلك على الملوك من لـي فـي فلـاٍن إسـوًة يعنـي ق

   . حيث هم لدخول ملوك اإلسالم فيهم

   . العـادل في ملته من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وقد تقدم معنى العادل والملة في الكالم على األلقاب اٍإلسالمية
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كته من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وقد تقدم معنى العادل والمملكة في األصل موضع الملك ثم أطلقت العادل في ممل
   . على الرعية مجازًا

الريـد أرغون من األلقاب التي اصطلح عليها بعض ملوآهم ممن يملك البالد المعروفة بأرغون وقد ذآر في الروض المعطار 
بالد غرسيه بن شانجة تشتمل على بالد ومنـازل وأعمـال ولـم يذآـر فـي أي حيـز هـي وال فـي أي هو اسم   : بالد أرغون وقال

   . قطـر

وقـد رأيت هذا اللقب في التعريف للمقـر الشهابـي بـن فضـل اللـه فـي ألقـاب صاحـب القسطنطينيـة وفـي التثقيف البن ناظر 
   . دلس ويحتاج إلى تحقيق من يملك هذه الطائفة منهما فيكتـب بـه إليـهالجيش في ألقاب األذفونش صاحب طليطلة من األن

   . والريـد فـي لغتهـم بمعنى الملك آما تقدم في الكالم على ريد أفرنس في ألقاب الملوك

   . ه بالراعيالمنصف لرعيته من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم والرعية من يسوسه الملك سموا بذلك تشبيهًا لهم بالغنم ول

أوحد الملوك العيسوية من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم ويصلح للمكانية واليعقوبية جميعًا ألنه لم يقيد بمذهب من 
   . مذاهب النصارى

   . لـأن ملكهـا مـن طائفـة اليعقوبية  : أوحد ملوك اليعقوبية من األلقـاب التـي اصطلـح عليهـا لملـوك الحبشـة

حرف الباء بطل النصرانية من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهو صالح لكل واحد منهـم ومعنـى البطل في اللغة 
   . الشجاع سمي بذلك ألنه يبطل حرآة قرنه

قبة بقيـة أبنـاء التخـوت والتيجـان من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهي تصلح لكل منهم أيضًا من الملكانية واليعا
   . جميعًا

بقية الملوك األغريقية من األلقاب التي اصطلح عليها لبعض الملوك من بقايا طائفة األغريقية من اليونان وهم طائفة من 
اليونان تنسب إلى أغريقش ابن يونان المقدم ذآره وهـم اليونـان الـأول وقـد ذآـره فـي التعريـف فـي ألقاب ملك الكرج ولعله 

من بقايا هذه الطائفة وهو مما بقية سلف قيصر من األلقاب التي اصطلح عليها لبعض ملوآهم ممن انتسب إلى أطلع على أنه 
   . القياصرة ملوك الـروم أو قـام مقامهـم

وقيصـر اسم قديم لكل من ملك الروم وأصل هذه اللفظة في اللغة الرومية جاشر بجيم وشين معجمة فعربت قيصر ولها عندهم 
   . أحدهما الشيء المشقوق عنه والثاني الشعر  : معنيان

أغانيوش قيصر أول الطبقة الثانية من ملوك الروم ماتت أمه وهو حمل فشق بطنها   : واختلف في أول من لقب بذلك منهم فقيل
غشطش وأخرج فسمي بذلك لما فيه من الشق عليه وقيـل يوليـوش قيصـر وهو الذي ملك بعد أغانيوش المقدم ذآره وقيل أ

قيصر وهو الذي ولـد المسيـح عليـه السلـام فـي زمانـه فقـد قيل إنه الذي ماتت أمه وهو حمل جوفها وأخرج فسمي بذلك وقيل 
   . ألنه ولد وله شعٌر تامٌّ فسمي قيصر لوجود الشعر فيه حينئذ

علـى ساحـل البحـر آصاحب  حرف الجيم جامع البالد الساحلية من األلقاب التـي تصلـح لكـل ملـك مملكـة متسعـٍة
   . القسطنطينية ونحوه

حرف الحاء المهملة حافظ البالد الجنوبية من األلقاب التي اصطلح عليها لملك الحبشة من النصارى على أنه يصلح لغيره من 
   . ملوك السودان أيضًا ممن أخذ في الجنوب من المسلمين وغيرهم

حامل راية المسيحية من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وهي تصلح لكل ملك آبيٍر من ملـوك النصـارى والمـراد 
   . بالمسيحيـة الملـة المسيحيـة فحـذف الموصـوف وأقيمـت الصفة مقامه يريـدون ملـة المسيـح وهـو عيسـى عليـه السلـام
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   . ألنه آان ممسوح القدمين بمعنى أنه ال أخمص لهواختلـف فـي سبـب تسميتـه بالمسيح فقيل 

   . وقيل ألنه مسح األرض بالسياحة وقيل غير ذلك

   . أما تسمية الدجال بالمسيح فألنه ممسوح العين ألنه أعور وقيل ألنه يمسح األرض بالسير فيها

البحار جمع بحـر وأصلـه فـي اللغـة الشـق حامي البحار والخلجان من األلقاب التي تصلح لكل من مملكته منهم على البحر و
ومنه سميت البحيرة المذآورة في القرآن وهي الناقة التي تشق أذنها فال تعارض والخلجان جمع خليج وهو الجدول الصغير 

   . والمراد ما يتشعب من البحر آخليج القسطنطينية وجون البنادقة ونحوهما

تصلح لملوك الروم والفرنج بالممالك العظام آصاحب القسطنطينية وغيره والمراد حامي حماة بني األصفر من األلقاب التي 
ببني األصفر الروم فإنهم من ولد صوفر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيـم عليه السالم والمؤرخو يعبرون عن صوفر 

   . باألصفر

   . هم أجدروإنما خصه بحماية الحماة تفخيمًا له فإنه إذا حمى الحماة آان بحماية غير

حرف الخاء المعجمة خالصة األصدقاء من األلقاب التي اصطلح عليها ملوآهم والمراد بالخالصة هنا من ليس في صداقته 
   . شائبًة

   . خالصة ملوك السريان من األلقاب التي تصلح لكل من ينسب إلى بقايا السريانيين من الملوك

   . ينون بدين الصابئة وينتسبون إلى صابيء بن إدريس عليـه السلـاموالسريان أقدم األمم في الخليقة وآانوا يد

   . ودينهـم أقـدم األديان على وجه األرض ومدار مذاهبهم على تعظيم الروحانيات والكواآب  : قـال ابـن حـزم

   . وآانت منازلهم أرض بابل من العراق

   . وهم أول ملوك األرض بعد الطوفان  : قال المسعودي

ف الذال المعجمة ذخـر ملـوك البحار والخلج من األلقاب التي تصلح لكل ملك منهم على ساحل البحر وقد تقدم معنى الذخر حر
   . والبحار والخلج هي الخلجان وقد تقدم معناها

لذخر واألمة في ذخر األمة النصرانية من األلقاب التي تصلح لجميع ملوك النصرانية من الملكانية واليعاقبة وقد تقدم معنى ا
   . الكالم على األلقاب اإلسالمية

حرف الراء المهملة رضي الباب بابا رومية يجوز أن يكون بفتح الراء وآسر الضاد بمعنى مرضي الباب ويجوز أن يكـون 
   . بكسـر الـراء وفتـح الضـاد بمعنـى أنـه يجعـل نفـس رضـا البـاب وهـو أبلـغ

عليها لملوآهم وقد تقدم في األلقاب األصول معنى البابا ورومية اسم لرومية التي بها الباب مقيم وهو من األلقاب التي اصطلح 
   . إضافة إليها إلقامته بها وقد مر القول عليها في الكالم على المسالك والممالك في المقالة الثانية

   . شاء اهللا تعالى وتأتي اإلشارة إليها في الكالم على مكاتبة الباب في المقالة الرابعة إن

   . رآن األمة العيسوية من األلقاب التي اصطلح عليها لكبار ملوآهم آملك الحبشة ونحوه ويصلح للملكانية واليعاقبة جميعًا
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حرف الشين المعجمة شبيـه مـر يحنـا المعمـدان من األلقاب التي تصلح لكبار ملوآهم ومر يحنا بفتح الميم وسكون الراء 
   . الياء المثناة تحت وبعدها خاء مهملة ونون المهملة وضم

ومعنى مر السيد ويحنا بلغتهم يحيى والمـراد شبيـه السيـد يحيـى والمعمـدان بميميـن مفتوحتيـن بينهمـا عيـن مهملـة صفـة 
عندهـم ليحيى فهم يزعمون أن مريم عليها السالم خرجت بعيسى عليه السالم من الشأم إلى مصر وعادت به إلى الشـأم وهـو 

يحيـى عليـه السالم وهو ابن خالته فغمسه في نهر األردن وهـو عندهـم أصـل ماء المعمودية  ابـن اثنتـي عشـرة سنـًة فتلقـاه
الذي ال يصح عندهم تنصر نصراني إال به فأطلقوا على يحيى حرف الصاد المهملة صديق الملوك والسالطين من األلقاب 

   . وسالطينهم التي اصطلح عليها لملوآهم والمراد أن فيه صداقًة وودًا لملوك اإلسالم

حرف الضاد المعجمة ضابط الممالك الرومية من األلقاب التي اصطلح عليها لصاحب القسطنطينية وهو نظير حافظ البالد 
   . الجنوبية لملك الحبشة

   . حرف الظاء المعجمة ظهير الباب بابا رومية من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وقد تقدم معنى الباب بابا

   . لعين المهملة عز الملة النصرانية من األلقاب التي اصطلح عليها األآابر ملوآهمحرف ا

عماد بني المعمودية من األلقاب التي اصطلح عليها لكبار ملوآهم والعماد فـي اللغـة األبنيـة الرفيعة يذآر ويؤنث وقد مر بيان 
   . معنى المعمودية في حرف الشين

يصلح لمن يكون مجاورًا للبر والبحر من الملوك آأصحاب الجزائر وقد يصلح فخر الملة  حرف الفاء فارس البر والبحر
   . المسيحية من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وتصلح للملكانية واليعاقبة منهم

وارييـن أصحـاب حرف الميم متبع الحواريين واألحبار الربانيين والبطارآة القديسين من ألقاب عظماء ملوآهم والمراد بالح
قال   " عيسـى عليـه السالم الذين بعثهم إلى أقطار األرض للبشارة به وللدعاية إلى اهللا تعالى وعنهم أخبر تعالى بقوله 

   . وهم اثنا عشر نفسًا أسماؤهم يونانية  " الحواريون نحن أنصار اهللا 

   . وما حولها أحدهم بطرس ويقال له شمعون الصفا وهو الذي بشر بالقدس وأنطاآية

   . والثاني أندراوس

   . وهو الذي بشر ببالد الحبشة والسودان

   . والثالث يعقوب بن زيري

    . وهو الذي بشر بمدينة

   . والرابع يوحنا اإلنجيلي وهو الذي بشر ببالد أفسس وما معها

   . والخامس فيلبس ولم أقف على موضع بشارته

   . في الواحات والبربروالسادس برتلوما وهو الذي بشر 

   . والسابع توما ويعرف بتوما الرسول وهو الذي بشر في السند والهند

والثامن متـى وهـو الـذي بشـر بـأرض فلسطيـن وصـور وصيـدا ومصـر وقرطاجنـة مـن بلـاد والتاسع يعقوب بن حلفا وهو 
   . ممن بشر ببالد الهند أيضًا
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   . وهي القسطنطينية  : ا وهو الذي بشر بشمشاط وحلب ومنبج وبزنطيةوالعاشر سمعان ويقال شمعان الصف

   . والحادي عشر بولس ويقال لـه تـداوس وهـو الـذي بشـر بدمـش وبالقـدس أيضـًا وبلـاد الـروم والجزائر ورومية

اهللا تعالى شبه المسيح عليه  والثاني عشر يهوذا األسخريوطي وهو الذي خرج عن طاعة المسيح ودل عليه اليهود ليقتلوه فألقى
   . فأمسكه اليهود وقتلوه وصلبوه ورفع اهللا تعالى المسيح إليه وليس هذا من المراد بالحواريين هنا ألنه قد خرج عن دائرتهم

وا فلفظ الحواريين مأخوذ من الحور وهو شدة البياض سموا بذلك لصفائهم وتفانيهم في اتباع المسيح عن الدخل وقيل ألنهم آان
   . في األول قصارين يبيضون الثياب

   . واألحبار جمع حبر بفتح الحاء وآسرها وهو العالم

   . والربانيون جمع رباني وقد تقدم معناه في األلقاب اإلسالمية

والبطارآة جمع بطرك وقد تقدم الكالم عليه في األلقاب األصول وأن أصله بطريرك وأنه يقال فيه فطرك بالفاء بدل الباء 
وآان لهم خمسة آراسي آرسي برومية وهو الذي قعد فيه الباب وآرسي باإلسكندرية وهو الذي استقر لبطرك اليعقوبية اآلن 

   . أنطاآية وآان فيـه بطـرك النسطوريـة وآرسـي بالقـدس وهـو أصغرهـا عندهموآرسي ببزنطية وهي القسطنطينية وآرسي ب

محيي طرق الفالسفة والحكماء من األلقاب التـي اصطلـح عليهـا لصاحـب القسطنطينيـة لـأن مملكتـه منبع حكماء اليونان 
   . وفالسفتهم

ومضاف إليه معناه محب الحكمة فلفظ فيل بمعنى  والفالسفة جمع فيلسوف بكسر الفاء وهي لفظ يوناني مرآب من مضاف
الهيئة والهندسة والحساب واللحون   : محب وسوف بمعنـى الحكمة وهم يطلقون الفلسفة على من يحيط بالعلوم الرياضية وهي

 وغيرها والحكماء جمع حكيم وهو من يحسن دقائق الصناعات ويتقنها أو من يتعاطى الحكمة وهي معرفة أفضل األشياء
وأفضل العلـوم وأول مـا صـارت الحكمـة فيهـم فـي زمـن بختنصـر ثـم اشتهـرت فيهـم بعـد ذلـك ولذلـك عبـر بالفالسفـة 

   . القدمـاء إشـارة إلـى أول زمـن الحكماء

مخول التخوت والتيجان من األلقاب التي اصطلح عليها لصاحب القسطنطينية لعظم مملكته في القديم والحديث والمخول 
المملك والتخوت جمـع تخـت وهـو آرسـي الملـك الـذي يجلـس عليـه الملك في مجلسه العام والتيجان جمع تاج وهو الذي 

ـى أنـه يعطـي الملـوك الممالـك مـن تحت يده لسعة مملكته وعظمتها وقد يوضع على رأس الملك إذا جلس على تختـه والمعن
   . آانت القسطنطينية قبل غلبة الفرنج وقوة شوآتهم ملكًا عظيمًا

   . مسيح األبطال المسيحية من األلقاب التي اصطلح عليها ألآابر ملوآهم آصاحب القسطنطينية

   . له بين رتبتي الشجاة والتدين بدينه أضاف المسيح إلى األبطال ثم وصفها به جمعًا

مصافـي المسلمين من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم والمصافي مفاعل من الصفاء والمراد أنه صافي النية للمسلمين 
   . والمسلمون صافو النية له

النصرانيـة حـذف الموصول وأقام  معز النصرنية من األلقاب التي اصطلح عليها ألآابر ملوآهم والمـراد بالنصرانيـة ملـة
الصفة مقامه والنصرانية في األصل منسوبة إلى الناصرة وهي القرية التي نزلها المسيح وأمه عليهما السالم من بالد القدس 

عند عودهما إلى مصر وقيل مأخوذة من قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السالم  "  من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن 
   .أنصار اهللا  "  
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معظـم البيت المقدس بعقد النية لموافقة   : معظم البيت المقدس من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وربمـا زيـد فيهـا فقيـل
تعظيم البيت المقدس والبيت المقس معروف الروي في السجعة التي تقارنها ويصلح لكل ملك من ملوآهم ألن جميعهم يعتقدون 

   . والتقديس التنزيه والتطهير

معظـم آنيسـة صهيون من األلقاب المختصة بملك الحبشة ألنه يعقوبي وآنيسة صهيون باإلسكندرية وهي آنيسة بطرك 
   . اليعاقبة اآلن

أنه في ابتداء البطرآية في زمن الحواريين لم يكن  ومعتقدهم إنـه ال يصـح واليـة ملـك منهـم إال باتصال من هذا البطرك على
بكرسـي اإلسكندرية أحد من الحواريين إنما آان بها مرقص اإلنجيلي تلميذ بطرس الحواري صاحب آرسي رومية 

وغيرهم والنصارى يومئذ على طريقة واحدة قبل ظهور الملكية واليعقوبية فلما افترق ديـن النصرانيـة إلـى الملكيـة واليعقوبية 
آانت بطرآية اإلسكندرية يتدولها الملكية واليعقوبيـة تـارًة وتـارًة بحسـب انتحـال الملـوك والميـل إلـى آـل مـن المذهبيـن ثـم 

استقـرت آخـرًا في بطرك اليعاقبة إلى زماننا وتبعه ملوك الحبشة النتحالهم مذهب اليعاقبة آما تبع الروم والفرنجة الباب 
   . الهم مذهب الملكانية وسيأتي الكالم على طرف من ذلك في الكالم على مكاتبة ملك الحبشة إن شاء اهللا تعالىبرومية النتح

   . ملك ملوك السريان من األلقاب التي اصطلح عليها لصاحب القسطنطينية لعظمتة عندهم وقد تقدم ذآر السريان فيما قبل

   . ملوآهم وهو بتشديد الدال أخذًا من المودةمواد المسلمين من األلقاب التي اصطلح عليها ل

مؤيد المسيحية من األلقاب التي اصطلح عليهم لملوآهم والمؤيد المقوي والمراد بالمسيحية الملة المسيحية آما تقدم بيانه وربما 
   . واألمر فيهما آذلك  : قيل مؤيد العيسوية

   . ألآابـر ملوآهـم وقـد تقـدم معنـى هـذه األلقاب في مواضعها ناصر الملة المسيحية من األلقاب التـي اصطلـح عليهـا

حرف الواو وارث التيجان من األلقاب التي اصطلح عليها لملوآهم وقـد تقـدم معنـى التيجـان والمـراد أنـه انتقل إليه الملك 
   . وراثًة من آبائه

   . لمن يكون عريقًا في الملك وهو قريب من اللقب الذي قبله وارث آبائـه في األسرة والتيجان من األلقاب التي اصطلح عليها

وارث القياصرة العظماء من األلقاب التي اصطلح عليها لصاحب القسطنطينية التي هي قاعدة القياصرة وقد تقدم أول من 
   . سمي قيصر فيما سلف من األلقاب

   . للقب األصل مؤنثًا فتتبعه األلقاب الفروع في التأنيثالضرب الثاني من ألقاب أهل الكفر األلقاب المؤنثة بأن يكون ا

ولها حالتان الحالة األولى أن يكون اللقب األصل لمؤنث غير حقيقي آالحضرة مثًال فترد ألقابه مؤنثة وفي الغـاب إنمـا يقع 
لسامية أو العلية حضرة الملك الجليل الحضرة العالية أو ا  : التأنيث في اللقب األول ثم ينتقل إلى األلقاب المذآرة مثل أن يقال

ويؤتى بما يناسبه من األلقاب بعد ذلك وربما أوتي للحضـرة بلقبيـن فأآثـر طلبـًا للتفخيم ثم يعدل إلى األلقاب المذآورة مثل 
   . الحضرة العالية المكرمة ثم يقال حضرة الملك الجليل وما أشبه ذلك

ل لمؤنث حقيقي بأن يكون المرأة آما إذا آانت ملكة في بعض ممالكهم على قاعدة الحالـة الثانيـة أن يكـون اللقـب األص
األعاجم في إسناد الملك إلى بنات الملوك فيؤتى بألقابها المفردة والمرآبة مؤنثًة فيكتب مثًال الملكة الجليله المكرمه المبجله 

صرانية نصرة األمة العيسوية حامية الثغور صديقة الملوك الموقره المفخمة المعززة فالنة العادلة في مملكتها آبيرة دين الن
   . والسالطيـن ومـا أشبـه ذلك ومعاني هذه األلقاب معلومًة مما تقدم

المفردة والمرآبة على ما تضمنه التعريف بالمصطلح الشريف للمقر   : قد أتيت من ألقاب أهل اإلسالم وألقاب أهل الكفر  : قلت
عرف التعريف في اإلخوانيـات لـه وتثقيـف التعريف للقاضي تقي الدين ابن ناظر الجيش إال ما شرد الشهابي بن فضل اهللا و

عنه القلم مع ما ضممته إلى ذلـك مما وجدته في غيرها من الدساتير المجموعة في السلطانيات واإلخوانيات المصرية 
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لكاتب الماهر إذا فهم أصلها وعرف طرقها اخترع ما شاء والشامية جاريًا على عرفهم مما استعمله أهل الزمان ومن قاربه وا
من األلقاب والنعوت والضابط في وضع األلقاب أن يراعى فيها أحوال المكتوب له فيؤتي منها بما يناسب حاله في الوظيفة 

ل المجاهدي والرياسة وسائر أوصاف المدح الالئقة به فيؤتـى لصاحـب السيف باأللقاب المقتضية للشجاعة والبسالة مث
   . والمثاغري والمرابطي وما أشبه ذلك

   . وربما أضيف له بعض األلقاب المقتضية للعلم والصالح آالعالمي والعاملي ونحو ذلك الشتراك الناس في المدح بمثل ذلك

   . ويؤتى للعالم والقاضي ونحوهما باأللقاب المقتضية للعلم آالعالمي والمحققي ونحو ذلك

   . ليها األلقاب المقتضية للصالح لتمدح العلماء بـهوربما أضيف إ

   . ويؤتـى للصوفيـة وأهـل الصلـاح باأللقـاب المقتضيـة للصالح والتعبد آالعابدي والزاهدي ونحوهما

   . ويؤتى لكتاب اإلنشاء باأللقاب المقتضية للبالغة آالبليغ والمفوهي ونحوهما

   . انة والعفة آالمصونة والمحجبة وما أشبههماويؤتى للنساء باأللقاب المقتضية للصي

ويؤتى ألهل الكفر من الملوك ونحوهم بما ال حرج فيه على الكاتب آالشجاعة وما في معناها والتقدم على ملـوك طائفته وأهـل 
   . ملتـه ومـا فـي معنـى ذلـك

فـإن اجتمـع فـي شخـٍص واحـٍد أوصـاٌف متعـددٌة مـن الممـادح جمعت له على أن أآثر ما يستعمله الكتاب من األلقاب غير 
إنا اهللا   " موجودة في صاحبها وإنما هي ألقـاٌب حفظوهـا لرتـٍب معينة ال يسعهم اإلخالل بشيء منها وإن آانت آذبًا محضًا و 

   .  " وإنا إليه راجعون 

   . قـد آـان فـي القديـم قاعـدٌة مستقـرٌةو

   . وهـو أنـه ال يلقـب أحـد بلقـب وال يكنـى بكنيـة إال أن يكون الخليفة هو الذي يلقب بذلك أو يكني

في تفاوت األلقاب في المراتب وهي قسمان القسم األول ما يقع التفاوت فيه بالصعود والهبوط وهو نوعان النوع األول ما يقع 
التفاوت فيه بحسب القلة والكثرة وله حالتان الحالة األولى أن يكون المكتوب إليه من أتباع المكتوب عنه آنواب السلطنة فيما 

من مكاتبات وواليات فزيادة األلقاب وآثرتها في هذه الحالة علو وشرٌف في حق المكتوب إليه  يكتب عن األبواب السلطانية
ألنها من باب المدح واإلطراء وال شك أن آثرة المدح من المتبوع للتابع أعلى من قلته ولذلك تقع اإلطالة في ألقاب آبار 

   . الة النواحي ومن في معناهمالنواب واالختصار في صغارهم وتأتي في غاية االختصار في نحو و

الحالـة الثانيـة أن يكـون المكتـوب لـه أجنبيًا عن المكتوب عنه آالملوك الذين تكتب إليهم المكاتبات عن السلطان فقلة األلقاب 
ـب المـدح في حقه أرفع ألن اإلآثار من ذلك يرى أنه من باب الملق المذموم بين األآابر في المكاتبات فوجـب تجنبـه آمـا يج

وآثـرة الدعـاء ولذلـك يقـع االختصـار فـي األلقـاب فيمـا يكتـب لهـم عن السلطان إجالًال لقدرهم عن رتبة رعاياه الذين يكثر 
   . من ألقابهم

   . النوع الثاني ما يقع فيه التفاوت في العلو والهبوط بحسب ما يقتضيه جوهر اللفظ أو ما وقع االصطالح عليه

الصنف األول األلقاب المفردة وهي على أربعة أنماط النمط األول التوابع وهي التي تلي األلقاب األصول آالتي  وهو صنفان
تلـي المقـام والمقـر والجنـاب والمجلـس فيلـي المقـام لفـظ الشريـف ولفـظ العالـي فالمقـام يقال فيه المقام األشرف العالي 

   . ليوالمقام الشريف العالي والمقام العا

   . ويلي المقر لفظ األشرف ولفظ الشريف ولفظ الكريم ولفظ العالي
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   . فيقال المقر األشرف العالي والمقر الشريف العالي والمقر الكريم العالي والمقر العالي

   . ويلي الجناب لفظ الكريم ولفظ العالي فيقال الجناب الكريم العالي والجناب العالي

   . لي والسامي فيقال المجلس العالي والمجلس الساميويلي المجلس لفظ العا

   . واأللفاظ التي تتبع وهي األشرف والشريف والكريم والعالي والسامي بعضها أرفع من بعض على الترتيب

فاألشرف أرفع من الشريف ألن أشرف أفعل تفضيل يقتضـي الترجيـح علـى غيـره آمـا هـو مقـرر فـي علـم النحـو والشريف 
رفع رتبًة من الكريم لما تقدم عـن ابـن السكيـت أن الكـرم يكون في الرجل وإن لم يكن له آباٌء شرفاٌء والشرف ال يكون إال أ

   . لمن لـه آبـاٌء شرفـاء

ومقتضـى ذلك ترجيح الشريف على الكريم القتضائه الفضل في نفس الشخص وفي آبائه بخالف الكرم ولذلك اختير الشـرف 
   . اطمـة رضـي اللـه عنهـا دون الكـرمألبنـاء ف

والكريم أرفع رتبًة من العالي ألن الكريم يحتمل أن يكـون مـن الكـرم الـذي هـو خلـاف اللـؤم ويحتمـل أن يكـون مـن الكـرم 
   . الـذي هـو خلـاف البخـل وآالهمـا مقطـوع بأنـه صفة مدح وإن األقـرب إلـى مـراد الكتـاب المعنـى الـأول

والعالـي يحتمـل أن يكـون من علي بكسر الالم يعلى بفتحها عـالًء بفتح العين والمد في المكان مما يدل على صفة المدح إال أن 
يستعار لالرتفاع في الشرف فيكون صفة مدح حينئٍذ على سبيل المجاز وإن آان مراد الكتاب هو المعنى األول وما آان 

   . نبيـن أعلى مما يكون مقطوعًا فيه بالمدح من جانب دون جانبمقطوعـًا فيـه بالمـدح مـن الجا

وقد اصطلحوا على أن جعلوا العالي أرفع من السامي وهو مما أنكر على واضعه إذ ال فرق بينهما من حيث المعنى ألن 
   . السمو بمعنى العلو

السامي وإن آان بمعناه ألن العالي لفٌظ واضح والذي يظهر أن الواضع لم يجهل ذلك ولعله إنما جعل العالي أرفع رتبًة من 
المعنى يفهمه الخاص والعام فيكون المدح به أعم باعتبار من يفهمه بخالف السامي فإنه ال يفهم معنى العلو منه إال الخاصة 

   . فيكون المدح به أخص القتصار الخاصة على معرفته دون العامة

وق ياء النسب وتجرده منها قد تقدم أن األلقاب المفردة منها ما تلحق به ياء النسب النمط الثاني ما يقع التفاوت فيه بحسب لح
ومنها ما يتجرد عنها وأن الذي تلحقه ياء النسب منها منه ما هو منسوٌب إلى شيٍء خارج عن صاحـب اللقـب آالقضائـي فإنـه 

ومنه ما هو منسوٌب إلـى صاحـب اللقـب نفسـه  منسـوٌب إلـى القضـاء الذي هو نفس الوظيفة فيكون النسب فيه على بابه
آاألميـري فإنـه نسبـٌة إلـى األميـر وهـو عيـن صاحـب اللقـب فدخلـت فيـه ياء النسب للمبالغة آما في قولهم لشديد الحمرة 

   . أحمري على ما تقدم بيانه

تجرد عنها سواٌء منسوبًا إلى نفس صاحب اللقب  وبالجملـة فقد اصطلحوا على أن يكون ما لحقت به ياء النسب ارفع رتبًة مما
أو غيره فيجعلون األميري أعلى رتبًة من األمير والقضائـي أرفـع رتبـًة مـن القاضـي ثـم يجعلـون المنسـوب إلـى نفـس 

   . صاحب اللقب أرفع رتبًة من المنسوب إلى شيٍء خارج عنه ومن أجل ذلك جعلوا القاضوي أرفع رتبًة من القضائي

أما آون ما لحقت به ياء النسب أرفع رتبًة من المجرد عنها فظاهٌر ألن المبالغة تقتضي الرفعة ضرورًة وأما آون المنسـوب 
إلـى شـيٍء آخـر غيـر المنسـوب إليـه يقتضـي الرفعـة وإن لـم يكـن فيـه مبالغـٌة فلأللحـاق بما فيه المبالغـة استطـرادًا لئـال 

   . النسبتيـن علـى الضعيـف الفهـم فـال يفـرق بيـن مـا هـو منسـوٌب إلـى هـذا وبيـن مـا هـو منسـوب إلـى ذاكيلتبـس الحـال فـي 

علـى أنهـم لـم يقفـوا مـع الحكـم فـي آـون مـا دخلـت عليه ياء النسـب أرفـع ممـا لـم تدخـل عليـه فقد استعملوا الجل ونحوه في 
السلطان األجل العالم العادل إلى آخر ألقابه المفردة من غير إلحاق ياء النسب   : لى األلقاب فقالوااأللقاب السلطانية التي هي أع

   . بهـا ثـم استعملـوا مثـل ذلـك فـي ألقـاب السامـي بغيـر يـاء فمـا دونـه ممـا هـو أدنـى األلقاب رتبًة
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   . به بإلحاق ياء النسب من حيث إن المعرف ال يحتاج إلى تعريفوآأنهم اآتفوا بمكانة السلطان من الرفعة عن المبالغة في ألقا

النمط الثالث ما يقع التفاوت فيه بصيغة مبالغٍة غير ياء النسب فيكون أرفع رتبًة لمعنى المبالغة آما في الكفيلي فإنه أرفع رتبًة 
فعيـًال ال يصـاغ إال مـن فعـل بضـم العين إذا من الكافلي ألن صيغة فعيٍل أبلـغ فـي المعنـى مـن صيغـة فاعـٍل مـن حيـث أن 

آرم فهو آريم وعظم فهو عظيم وحلم فهو حليم بخالف فاعٍل ومن أجـل ذلـك آـان لفـظ   : صار ذلك الفعل له سجيًة آما يقال
   . مفقيـه أبلـغ فاقـٍه ألن فاقه يصاغ من فقه بكسر القاف إذا فهم ومن فقه بفتحها إذا سبـق غيـره إلـى الفهـ

وفقيـه إنمـا يصـاغ من فقه بضمها إذا صار الفقه له سجية آما مر القول النمط الرابع ما يقع فيه التفاوت بحسب ما في ذلك 
اللقب من اقتضاء التشريف لعلو متعلقه ورفعته آالممهدي والمشيدي فإن المراد ممهد الدول ومشيد الممالك على ما مر في 

تهـي فـي الرتبـة إلـى تمهيـد الـدول وتشييـد الممالـك فـال نـزاع فـي أنـه مـن علـو الرتبـة بالمكـان األلقاب المرآبة فإن مـن ين
األرفـع وآذلـك مـا يجـري هـذا المجـرى آالمدبـري بالنسبـة إلـى الـوزراء ومـن في معناهم والمحققي بالنسبة إلى العلماء 

   . ونحو ذلك واألصيلي بالنسبة إلى العريق في الكرم األصل

الصنف الثاني األلقاب المرآبة وهي على ضربين الضرب األول ما يترتب بعضه على بعض لقبًا بعد لقب وله اعتباران 
االعتبار االول أن يشترك في رعاية الترتيب أرباب السيوف واألقالم وغيرهم وهو على ثالثة أنماط النمط األول ما يضاف 

   . الحال األول أن يكـون ذلـك فـي ألقـاب السيـوفإلى اإلسالم وله ثالثة أحوال 

وقـد اصطلـح المقر الشهابي بنفضل اهللا على أن جعل أعالها رآن اإلسالم والمسلمين فذآر ذلك في المكاتبة إلى النائب الكافل 
مكاتبة إليه بالمقر الكريم على ومكاتبته يومئـذ بالجنـاب الكريم ثم أبدل الكتاب ذلك بعده بمعز اإلسالم والمسلمين وجعلوه مع ال

ما استقر عليه الحال آخرًا في المكاتبة إلى النائب الكافل ونائب الشام وجعلوا دون ذلك عـز اإلسلـام والمسلميـن فـأوردوه مـع 
   . الجنـاب الكريـم والجنـاب العالـي على ما أستقر عليه مصطلحهم فـي السلطانيات

انيات عز اإلسالم والمسلمين فأوردوه في ألقـاب المقـر الشريـف ثم طرده فيما بعد ذلك من وجعل في عرف التعريف في اإلخو
المقر الكريم والمقر العالي ولم يعده إلى ما بعد ذلـك ثـم جعـل دونـه مجـد اإلسلـام والمسلميـن فـأورده مـع المجلس العالي 

من غير عطف المسلمين عليه فأورده فـي المجلـس السامـي مطلقًا مع الدعاء وصدرت ثم جعل دون ذلك مجد اإلسالم فقط 
باليـاء والسامـي بغيـر يـاء ولـم يعـده إلـى مجلس األمير بل أعاضه بمجد األمراء على ما سيأتي ذآره وتابعه على ذلك في 

   . التثقيف

السر وناظر الجيش وناظر الخاص  الحال الثاني أن يكون ذلك في ألقاب الوزراء من أرباب األقالم ومن في معناهم آكاتب
   . فمن دونهم من الكتاب

وقد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في بعض دساتيره السامية أن أعالها لهم رآن اإلسالم والمسلمين وجعل في عرف 
إلسالم التعريف أعالها للوزراء صالح اإلسالم والمسلمين ولمن في معنى الوزراء عز اإلسالم والمسلمين أو جالل ا

من المقر الكريم والمقر العالي والجناب الشريف والجناب الكريم وجعل   : والمسلمين وأورد ذلك في المقر الشريـف ومـا بعده
   . دون ذلك مجـد اإلسالم مجردًا عن عطف المسلمين عليه وأورده مع المجلس العالي والمجلس السامي

أما تخصيص صالح اإلسالم والمسلمين بالوزراء وعز اإلسالم والمسلمين وجالل اإلسالم والمسلمين بمن في معناهم فألن 
الصالح فيه معنى السداد والقصد والعز والجالل فيهما معنى العظمة والهيبة وال شك أن وظيفة الوزارة التي مناطها تدبير 

   . صالح تبعته العظمة والهيبة ضرورًةالملك بالصالح أجدر على أنه إذا حصل ال

وأما آون جالل اإلسالم والمسلمين أعلى من مجد اإلسلـام فألمريـن أحدهمـا أن الجلـال بمعنـى العظمـة والمجـد بمعنـى 
   . الشـرف والعظمة أبلغ من الشـرف لمـا فـي العظمـة مـن نفـاذ الكلمـة

   . والمسلميـن فـي المعنـى إلى شيئين وفي مجد اإلسالم إلى أحدهما والثانـي أن اإلضافـة فـي جلـال اإلسلـام
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الحال الثالث أن يكون في ألقاب القضاة والعلماء وقد جعل في عرف التعريف أعالها حجة اإلسالم أو ضياء اإلسالم فأوردهما 
اإلسلـام فـأورده مـع الجنـاب الكريـم  مع الجناب الشريف الذي هـو عنـده أعلـى الرتـب لهـذه الطائفة وجعل دون ذلـك بهـاء

   . وجعـل دونـه مجـد اإلسلـام فأورده مع المجلس العالي والسامي بالياء وبغير ياء

أمـا آـون حجة اإلسالم وضياء اإلسالم أعلى رتبة من مجد اإلسالم فألن الحجة في اللغة بمعنى البرهان وهو الدليل القاطع 
باينه والضياء في أصل اللغة خالف الظلمة ثم استعير للهداية وما في معناها وال شك أن الوصف وبه تتقرر قواعد اإلسالم وم

   . بهذين األمرين أبلغ من الوصف بالمجد الذي هو بمعنى الشرف

الحال الرابع أن يكون في ألقاب الصلحاء وقد جعل في عرف التعريف أعالها صالح اإلسالم وأورده مـع الحضـرة ومـع 
اب الشريـف والجنـاب الكريـم وجعـل دونـه جلـال اإلسلـام وأورده مع الجناب العالي ودونه ضياء اإلسالم وأورده مع الجنـ

   . المجلـس العالـي وجعـل دونـه جلـال اٍإلسلـام فأورده مع المجلس السامي بالياء فما دونه

   . ن فقد تقدم بيانهأما آون صالح اإلسالم والمسلمين أعلى من جالل اإلسالم والمسلمي

وأما آون جالل اإلسالم والمسلمين أعلى من ضياء اإلسالم والمسلمين فلـأن الجلـال معنـاه العظمـة وهـي أعلى من الضياء 
   . على ما فيه من التعسف

ى األحوال النمط الثاني من األلقاب المرآبة ما يضاف إلى األمراء والوزراء ونحوهم من أرباب المراتب السنية وهو عل
   . األربعة المتقدمة الذآر فيما يضاف إلى اإلسالم الحال األول أن يكون في ألقاب أرباب السيوف

   . قد جعل في عرف التعريف أعالها سيد األمراء في العالمين وأورده مع المقر الشريف والمقر الكريـم والمقـر العالـي

   . الجناب الشريف والجناب الكريـم والجنـاب العالـيوجعـل دونـه سيـد األمراء المقدمين وأورده مع 

   . ودونـه شـرف األمراء المقدمين وأورده مع المجلس العالي والدعاء

   . ودونه شرف األمراء في األنام وأورده مع السامي بالياء

   . ودونه زين األمراء المجاهدين وأورده مع السامي بغير ياٍء

   . ودونه مجد األمراء وأورده مع مجلس األمير

   . والـذي فـي التثقيـف بعـد سيـد األمـراء في العالمين سيد أمراء العالمين وأورده مع الجناب العالي

   . ودونه شرف األمراء فـي العالميـن وأورده مـع المجلـس العالـي والدعـاء

   . سامي بالياءودونـه شـرف األمـراء المقدمين وأورده مع ال

   . ودونه فخر األمراء وأورده مع السامـي بغيـر يـاء

   . ودونـه مجد األمراء وأورده مع مجلـس األميـر

   . وال يخفـى مـا بينهمـا مـن االختلـاف

   . وال مشاحـة فـي االصطلـاح بعد فهم المعنى وال نزاع في أن الترتيب الذي في التثقيف أحسن
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   . وعرضته على ما تقدم من التوجيه في النمط األول ظهر لك حقيقة ذلك وإذا تأملت ذلك

   . الحال الثانـي أن يكـون فـي ألقـاب الـوزراء ومـن فـي معناهـم

فقـد ذآـر فـي عـرف التعريـف أن أعالهـا للوزراء سيد الوزراء في العالمين ولمن في معناهم من آاتب السر ونحوه سيد 
مين وأورد ذلك مع المقر الشريـف والمقـر الكريـم والمقـر العالـي والجنـاب الشريـف والجنـاب الكريم الكبراء في العال

   . والجناب العالي وجعل دونه لمن دون هؤالء من الكتاب فخر األنام وأورده في المجلس العالي والدعاء مع ما بعده

   . الحال الثالث أن يكون من ألقاب القضاة والعلماء

   . أعالها شرف األنام  : جعل في عرف التعريف وقد

وأورده مع الجناب الشريف الذي جعله أعلى المكاتبات لهم ومع الجناب الكريم والجناب العالي وجعل دونه فخر األنـام 
   . فـأورده مـع المجلـس العالـي بالدعـاء

   . ودونـه بهـاء األنـام وأورده مـع صـدرت والعالـي ومـع السامي بالياء والسامي بغير باء

الحال الرابع أن يكون من ألقاب الصلحاء وقد جعل في عرف التعريف أعالها خالصة األنام وأورده مـع الحضـرة الشريفـة 
والجناب العالي وجعل دونه شرف األنام وأورده مع المجلس  التـي جعلهـا أآبـر رتبهـم ومـع الجنـاب الشريف والجناب الكريم

   . العالي

   . ودونه زي األنام وأورده مع السامي بالياء وبغير ياء

النمط الثالث من األلقاب المرآبة ما يضاف إلى الملوك والسالطين وهو على األحوال األربعة المتقدمة الذآر الحال األول أن 
   . يكون من ألقاب السيوف

وقد ذآر في عرف التعريف أن أعالها ظهير الملوك والسالطيـن وأورده مـع المقـر الشريـف والمقـر الكريـم والمقـر العالـي 
والجنـاب الشريـف والجنـاب الكريم والجناب العالي وجعل دونه عضد الملوك والسالطين وأورده مع المجلس العالي 

   . والمجلس السامي بالياء

   . الملوك والسالطين وجعله مع مجلس األمير ودونه عمدة

والذي في التثقيف إيـراد ظهيـر الملـوك والسالطيـن مـع المقـر الكريـم ومـا بعـده إلـى آخر المجلس العالي وجعل عضد 
سالطين مع الملوك والسالطين مع السامـي باليـاء وعمـدة الملـوك والسالطيـن مـع السامـي بغيـر يـاء وعـدة الملـوك وال

   . مجلس األمير

والحاصـل أنـه فـي التثقيـف زاد رتبتيـن فـي ظهير الملوك والسالطين فجعله في المجلس السامي مع الدعاء ومع صدرت على 
أن التحقيق أن عضد الملوك والسالطين أعلى في الحقيقة من ظهير الملوك والسالطين ألن العضد عضو من أعضاء اإلنسان 

لمرفق والكتف والظهير خـارج عنـه ومـا آـان مـن نفـس اإلنسـان آيـف يجعل ما هو خارٌج عنه أرفع منه وهو ما بين ا
   . بالنسبة إلى ذلك الشخص الحـال الثانـي أن يكـون مـن ألقـاب الـوزراء ومـن فـي معناهـم

قـر الشريـف والمقـر الكريـم والمقـر وقد جعل في عرف التعريف أعالها ظهير الملوك والسالطيـن أيضـًا وأورده مـع الم
العالـي والجنـاب الشريـف والجنـاب الكريـم والجنـاب العالـي وجعـل دونـه صفوة الملوك والسالطين وأورده مع الحال الثالث 

   . أن يكون من ألقاب القضاة والعلماء
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ن العلمـاء خالصـة الملـوك والسالطيـن وهـو وقد جعل في عرف التعريف أعالها للقضاة حكم الملوك والسالطين ولغيرهم م
   . عنـده للجنـاب الشريف فما فوقه

   . ودونه برآة الملوك والسالطين وأورده مع الجناب الكريم والجنـاب العالـي والمجلس العالي مع الدعاء

   . وجعل دونه صفة والملوك والسالطين وأورده في صدرت والعالي فما دونه ذلك

   . ابـع أن يكـون فـي ألقـاب الصلحاءالحـال الر

ولم يزد في عرف التعريف على أنه يكتب لهم برآة الملوك والسالطين وحينئذ فيقتصر عليها لجميعهم ممن يستحق ذلك 
   . بحسب ما يقتضيه حال المكتوب بسببه

   . المتقدم ذآرهاالنمط الرابع من األلقاب المرآبة ما يضاف ألمير المؤمنين وهو على األحول األربعة 

الحال األول أن يكون من ألقاب أرباب السيوف وأعالها قسيم أمير المؤمنين وهو من األلقاب الخاصة بالسلطان آما تقدم ذآره 
   . في موضعه

   . ودونه خليل أمير المؤمنين وهو من ألقاب أوالد الملوك وألقاب بعض الملوك األجانب المكتوب إليهم عن األبواب السلطانية

ودونه عضد أمير المؤمنيـن وهـو أعلـى مـا يكتب لنواب السلطنة عن األبواب السلطنة عن األبواب السلطانية وجعله فـي 
   . عـرف التعريف مع المقر الشريف خاصًة

تعريف مع ودونه سيف أمير المؤمنين وأورده مع المقر الكريم والمقـر العالـي ودونه حسام أمير المؤمنين وجعله في عرف ال
الجناب الشريف والجناب الكريم والجناب العالي ولم يورد بعد ذلك لقبًا باإلضافة إلى أمير المؤمنين بل اقتصر على ما يضاف 

   . إلى الملوك والسالطين

   . وأما في التثقيف فجعله مع المقر الكريم والمقر العالي

   . لـي والدعـاء ولم يورد فيما بعد ذلك لقبًا باإلضافة إلى أمير المؤمنينودونه حسـام أميـر المؤمنيـن وأورده مـع المجلـس العا

   . والحاصل أنه في عرف التعريف زاد رتبًة فيما يضاف إلى أمير المؤمنين وهي حسام أمير المؤمنين

   . الحـال الثانـي أن يكـون مـن ألقـاب الـوزراء ومـن فـي معناهـم

ولي أمير المؤمنين وأورده مع المقر الشريف والمقر الكريم والمقر العالي والجناب الشريف ولم يزد في عرف التعريف على 
ويحسن أن يجـيء مـع الجنـاب الكريـم خالصـة أميـر المؤمنيـن ومـع الجنـاب العالـي صفـي أميـر المؤمنيـن أو صفوة أمير 

نه شيٌء من األلقاب اآتفاًء بما يضاف إلى الملوك المؤمنين وال يضاف إلى أمير المؤمنين مع المجلس العالي فما دو
   . والسالطين آما تقدم في أرباب السيوف

   . الحـال الثالـث أن يكـون مـن ألقـاب القضـاة والعلمـاء

فقـد جعـل في عرف التعريف أعالها ولي أمير المؤمنين وجعله مع الجناب الشريف فما فوقه ويحسن أن يجيء مع الجناب 
الكريم خالصة أمير المؤمنيـن ومـع الجنـاب العالـي صفـي أميـر المؤمنين أو صفوة أمير المؤمنين آما تقدم في الوزراء ومن 

   . في معناهم ومن دونهم من الكتاب
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العتبار الثاني في األلقاب المرآبة أن يختص الترتيب في األلقاب بنوع من المكتوب لهم وهو أربعة أنماط النمط األول ما ا
   . يختص بأرباب السيوف وله حاالن الحـال الـأول أن تقـع اإلضافـة فيـه إلـى الغـزاة والمجاهدين

لغزاة والمجاهدين أعالها فأورده فـي المكاتبـة إلـى نائـب الشـام وقد جعل المقر الشهابي بن فضل اهللا في التعريف ناصر ا
والمكاتبـة إليـه يومئذ دون المكاتبة إلى النائب الكافل وهو خالف مقتضى ترآيب لغة العرب لما تقدم من أن صيغـة فعيـل 

   . أعلى من صيغة فاعل ولذلك جعلوا الكفيل أعلى من الكافل على ما تقدم بيانه

   . وحينئذ فيكون نصير الغزاة والمجاهدين أعلى من ناصر الغزاة والمجاهدين على خالف ما ذآره

أما في عرف التعريف فإنه أعرض عن ذآر األلقاب المضافة إلى الغزاة والمجاهدين مع المقـر الشريـف الـذي هـو أعلـى 
ده مع المقر الكريم بنصير الغزاة والمجاهدين ثم أتى بعده مع األلقـاب ألربـاب السيـوف مـن النـواب ومـن فـي معناهم وأتى بع

الجناب الشريف إلى آخر المجلس العالي بنصرة الغـزاة والمجاهديـن فجعـل نصير الغزاة أبلغ من نصرة الغزاة لما في نصير 
ياء بذخر الغزاة والمجاهدين ثم من التذآير وفي نصرة من لفظ التأنيث والتذآير أعلى رتبًة من التأنيث ثم أتى مع السامي بال

مع السامي بغير ياء بزين األمراء المجاهديـن علـى وصـف األمـراء بالمجاهديـن دون عطـف المجاهدين على األمراء ثم مع 
   . مجلس األمير بزين المجاهدين

دونه نصرة الغزاة والمجاهدين وجعل في التثقيف أعالها ناصر الغزاة والمجاهدين تبعًا للتعريف وأورده مع المقر الكريم و
وأورد مع الجناب الكريم وما بعده إلى آخر المجلس العالي ثم أتى مع السامي بالياء بأوحد المجاهدين ومع السامي بغير ياء 

   . ومجلس األمير بزين المجاهدين والحال في ذلك قريٌب

   . الحـال الثانـي أن يكـون اللقب مضافًا إلى الجيوش

التعريف أعالها أتابك الجيوش وأورده في ألقاب النائب الكافل وجعل دونه زعيم الجيوش وأورده في ألقاب نائب  وقد جعل في
   . الشام وهو يومئذ دون النائب الكافل ثم جعل زعيم جيـوش الموحديـن وأورده فـي ألقـاب نائـب حلـب

وأورده مع المقر الشريف والمقر الكريم والمقر  وعلى نحٍو من ذلك جرى في عرف التعريف فجعل أعالها زعيم الجيوش
العالي ودونه زعيم جيوش الموحدين وأورده مع الجناب الشريف والجنـاب الكريـم والجنـاب العالـي ولم يورد شيئًا في هذا 

   . المعنى فيما بعد ذلك وعلى نحو ذلك جرى في التثقيف

آاتب السر ونحوه فمن دونه من الكتاب وقـد ذآـر فـي عـرف التعريـف النمط الثاني ما يختص بالوزراء ومن في معناهم من 
أن أعالهـا للـوزراء سيـد الـوزراء فـي العالميـن ولمـن في معناهم سيد الكبراء في العالمين وأورد ذلك مع المقر الشريف 

نه لمن دونهم من الكتاب شرف والمقر الكريم والمقر العالي والجناب الشريف والجناب الكريم والجناب العالي وجل دو
الرؤساء وأورده مع المجلس العالي وال شك أنه يجيء بعده أوحد الكتاب أو شرف الكتاب مع المجلـس السامـي بالياء ثم جمال 

   . الكتاب للسامي بغير ياء فما دونه

والحكام ولغيرهم أوحد العلمـاء النمط الثالث ما يختص بالقضاة والعلماء وقد جعل في عرف التعريف أعالها سيد العلماء 
األعلـام وجعله للجناب الشريف فما فوقه ثم للجناب الكريم والجناب العالي وجعل دونه تاج العلماء والحكـام أو شـرف العلمـاء 

مع والحكماء وأورده مع المجلس العالي ودونه جمال العلماء أوحد الفضالء وأورده مع السامي بالياء ودونه جمال األعيان 
   . السامي بغير ياء فما دونه

وقد جعل في عرف التعريف أعالها لهم شيخ شيوخ العارفين وأورده مع الحضرة الطاهرة وجعل دون ذلك أوحد المحققين 
   . فأورده مع الجناب الكريم ودونه أوحد الناسكين فأورده مع الجناب العالي

ـي العلـو والهبـوط راجعـًا إلـى مجـرد التشهـي من غير تقص لعلو أو هبوط وليـس وضـع هـذه األلقـاب علـى الترتيـب ف  : قلـت
يدل عليه جوهر اللفظ بل ال بد أن يكون لتقدم آل لقب منها على اآلخر ورفعتـه عليه في الرتبة سبب يقتضيه اللفظ وتوجبه 

   . داللته الظاهرة أو الخفة
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ذلك أو وقوعه من بعض المدعين الظانين أن القلم في ذلك مطلـق العنـان وما وقع فيها مما يخالف ذلك فلعدم تأمل الواضع ل
يتصـرف في وضعه آيف شاء من غير نظر إلى ما يتوجب تقدمًا وال تأخيرًا ومما يوضح ذلك ويبينه أنك إذا اعتبرت األلقاب 

اإلسالم والمسلمين على ما هو مذآور في  المضافة إلى اإلسلـام المتقدمـة الذآـر فـي أربـاب السيـوف مثـًال رأيـت أعالها رآن
التعريف وغيره من سائر دساتير المقر الشهابي بن فضل اهللا وأعالها على ما ذآره في التثقيف معـز اإلسلـام والمسلمين ودن 

دم ذلك في الرتبة عز اإلسالم والمسلمين ودونه مجد اإلسالم والمسلمين ودنه مجد اإلسالم فقط من غير عطف على ما تق
   . ذآره

أما آون رآن اإلسالم والمسلمين أعلى من عز اإلسالم والمسلمين فألن رآن الشيء في اللغة جانبه األقوى وقد قال 
إن الرآن ما آان داخل الماهية وحينئذ فيكون رآن الشيء بعضًا منه بخالف العز فإنه معنى من المعاني خارٌج   : األصولين

   . أخص به مما هو خارٌج عنهعنه وما آان بعضًا للشيء آان 

وأما وجه إبدالهم رآن اإلسالم والمسلمين بمعز اإلسالم والمسلمين فألن في الرآن معنى العز والقوة وقد فسر قوله تعالى 
   . مقام الرآن بالعز والمنعة فجعل المعز لهذا االعتبار في األلقاب قائمًا  " أو آوي إلى رآٍن شديٍد   "   : حكايًة عن لوٍط عليه السالم

وأمـا آـون عز اإلسالم والمسلمين أعلى من مجد اإلسالم والمسلمين فألن العز أجدى في النفع من المجد فقد تقدم ابن السكيت 
   . إن المجد ال يكون إال بشرف اآلباء وال نزاع في أن العز في تعارف الملوك أآثر جدوى وأوفر نفعًا في تحصيل المقاصد  : قال

ر أبو جعفر النحاس في صناعـة الكتـاب أن الكتـاب فـي الزمـن القديم آانوا يجعلون الدعاء بالعز عقب الدعاء بطول وقد ذآ
   . البقاء فإنه يكون بالعز مصونًا عاليًا آمنًا غنيًا

رتبًة ومجد اإلسالم وأمـا آون مجد اإلسالم والمسلمين أعلى من مجد اإلسالم فألن الشيء آلما تعدى فعله إلى غيره آان أرفع 
   . والمسلمين يتعدى إلـى شيئيـن وهمـا اإلسلـام والمسلميـن ومجـد اإلسلـام ال يتعـدى إال إلـى شـيء واحـد وهـو اإلسلـام

فلذلـك إذا اعتبرت األلقاب المضافة إلى أمير المؤمنين رأيت أعالها في أرباب السيوف قسيم أمير المؤمنين ودونه خليل أمير 
   . نين ودونه عضد أمير المؤمنين ودونه سيف أمير المؤمنين ودونه حسام أمير المؤمنينالمؤم

أمـا آـون قسيـم أمير المؤمنين أعلى من خليل أمير المؤمنين فألن القسيم بمعنى المقاسم والمراد أنه قاسـم أميـر المؤمنيـن 
لمؤمنين مأخوذ من الخلة بضم الخاء وهي الصداقة وفرٌق بين الملـك وساهمـه فـي األمـر فصـارا فيـه مشترآين وخليل أمير ا

   . من يقاسم الخليفة فيصير عديله في األمر وبين من يكـون خليلـه وصاحبـه

   . علـى أنـه قـد تقـدم أن الملـوك قـد أربـت بأنفسهـا عـن هذا اللقب الستبدادهم بالملك واستيالئهم عليه

أعلى من عضد أمير المؤمنين فألن العضد ليس المراد منه العضو الحقيقي الذي هو بين الكتف وأما آون خليل أمير المؤمنين 
والمرفق وإنما استعير للناصر وآأنه ينصره بنفسـه آمـا ينصـره عضده ومثل هذا الوصف ال يكون إال لألتباع بخالف الخيل 

   . والصديق فإنه ال يكاد رتبته عند الشخص تنحط عن رتبة نفسه

ما آون عضد أمير المؤمنين أعلى من سيف أمير المؤمنين فألن العضد وإن قصد به الناصر فإنـه منقـول عـن العضـو وأ
   . للناصـر آمـا تقـدم وعضـو اإلنسـان عنـده فـي العـزة وقـوة النصـر فـوق سيفه في ذلك

م متضمنًا لوصف القطع الذي هو المقصود وأما آون سيف أمير المؤمنين أعلى من حسام أمير المؤمنين وإن آان الحسا
األعظم من السيف من حيث إنه مأخوذ من الحسم وهو القطع فألن السيـف مأخـوٌذ مـن سـاف إذا هلـك آما صرح به الشيخ 
جمال الدين بن هشام في شرح قصيدة آعب بن زهير وال شك أن معنى اإلهالك أبلغ من معنى القطع ألن القطع قد يقع في 

بدن مما ال يتضمن اإلهالك وهذا مما يجب التنبه له فإنه ربما توهم أن الحسام أبلغ من السيف لتضمن وصف القطع بعض ال
   . آما تقدم
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وبالجملة فال سبيل إلى استيعاب جميع ما يرد من هذا الباب بالتوجيه ألن ذلك يؤدي إلى اإلسهـاب والملـل والقـول الجامع في 
الواقعة في األلقاب وما تقتضيه من أصنـاف المدح وما تنتهي إليه رتبتها فيه من أعلى الدرجات أو  ذلك أنه ينظر إلى األلفاظ

   . أوسطها أو أدناها فيرتبها على هذا الترتيب ويوجهها بما يظهر له من التوجيه على نحو ما تقدم

لجالل العظمة ومعنى الجمال الحسن وال نزاع آما إذا اعتبرت رتبة الجالل والجمال فإنك تجد الجالل أعلى رتبًة ألن معنى ا
في أن العظمة أبلغ وأعلى موقعًا من الحسن وآما إذا اعتبرت الضياء والبهاء فإن الضياء يكون أبلغ ألن الضياء معناه النور 

   . الذاتي وهو متعدي النفع عام الفضيلة والبهاء معناه الحسن وهو قاصٌر على صاحبه

   . ما لم يذآروفيما ذآر إرشاٌد إلى 

تفاوت مراتب االلفاظ بالتقديم والتاخير النوع األول األلقاب المفردة وهي على ستة أنماط النمط األول األلقاب التي تلي األلقاب 
   . األصول وهي التي تلي المقام والمقر والجناب والمجلس آاألشرف والشريف والكريم والعالي والسامي

المقام   : المقام األشرف والمقر األشرف والشريـف يلـي المقـام والمقـر والجناب فيقال  : فيقالفاألشرف يلي المقام والمقر 
   . الشريف والمقر الشريف والجناب الشريف

   . المقر الكريم والجناب الكريم  : والكريم يلي المقر والجناب فيقال

   . المقام العالـي والمقـر العالـي والجنـاب العالـي والمجلـس العالـي  : والعالي يلي المقام والمقر والجناب والمجلس فيقال

   . المجلس السامي  : والسامـي يلـي المجلـس خاصـًة فيقـال

   . والكريم العالياألشـرف العالـي والشريـف العالي   : والعالي يلي األشرف والشريـف والكريـم فيقـال

النمط الثاني ما يلي العالي أو السامي من األلقاب وهو اللقب الـذي يميـز نـوع المكتـوب لـه آاألميـري ألربـاب السيـوف 
والصاحبـي للـوزراء مـن أربـاب األقلـام والقضائـي والقاضـوي لسائـر أربـاب األقلـام والشيخي للصوفيه وأهل الصالح 

المقر الكريم العالي األميري والجناب العالي الصاحبي أو الجناب العالي   : ر ومن في معناهم مثل إن يقالوالصدري للتجا
   . القاضوي أو المجلس العالـي أو المجلـس السامـي الشيخـي أو المجلـس السامـي الصـدري وما أشبه ذلك

آر بعد اللقب األصل وتابعه على الوظيفة آما تدل براعة والمعنى في وضع هذه األلقاب في هذا الموضع أن يدل أول لقـٍب يذ
االستهالل على صورى الحال في المكاتبة أو المكاتبة أو الوالية أو غيرهما وربما آان المحل مما يقتضي التلقيب بالمولوي 

آـان اللقب األصل مضافًا المقر الشريف العالي المولوي األميـري فـإن   : فيقدم لقب المولوي على لقب الوظيفة مثل أن يقال
لمجلس األمير أو مجلـس القاضـي أو مجلـس الشيـخ أو مجلـس الصـدر قـام المضاف إليه مقام لقب الوظيفة فيقوم األمير من 

مجلس األمير مقام األميري والقاضي من مجلس القاضي مقام القضائي والشيخ من مجلس الشيخ مقـام الشيخـي والصـدر مـن 
   . مقام الصدري مجلـس الصـدر

   . ثم ال ينعت بعد ذلك في هذه الحالة إال باألجل ويؤتى بعده بما يناسبه من األلقاب

المقـر   : النمط الثالث ما يلي لقب الوظيفة وهو الكبير أو الكبيري فيؤتى به تلو اللقـب الـدال علـى الوظيفـة مثـل أن يقـال
ي القضائي الكبيري أو المجلس السامي الكبيري إذا آان بالياء أو الكبير إذا آان بغير العالـي األميري الكبيري أو الجانب العال

   . الياء

   . وهو اللقـب الـدال علـى الوظيفـة داللـًة خاصـًة آالكافلـي والكافلـي للنـواب والوزيـري للـوزراء والحاآمي للقضاة

كافلي أو الكفيلي بحسـب مـا يقتضيـه الحـال وإن آان حاآمًا آتب فإن آان المكتوب له نائب سلطنة آتب له قبل الفالني ال
   . الحاآمي
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   . وإن آان وزيرًا آتب فـي آخـر ألقابه الوزيري  : قال في التثقيف

والذي ذآره في عرف التعريف أن الوزيري يلي لقب الوظيفة فإذا آان الوزير من أرباب السوف آتب األميري الوزيري وإن 
   . اب األقلـام آتـب الصاحبـي الوزيـريآان من أرب

   . ومـا ذآـره فـي التثقيـف متجـه فيمـا إذا آـان الوزيـر صاحـب قلم فإن التعريف في الوظيفة يعرف أوًال من قوله الصاحبي

وما ذآره في التعريف ظاهٌر فيما إذا آان الوزير من أرباب السيوف فإنه يتعين تقديم الوزيري فيذآر بعد األميري ليدل من 
االبتداء على الوظيفة إذ مطلق اإلمـرة ال يـدل علـى وزارة وال عدمهـا فلـو أخـر إلـى آخـر األلقـاب لما عرف أنها ألقاب وزيٍر 

وإنما رتب هذا الترتيب ليدل باللقب الذي هـو أول األلقـاب بعـد العالـي أو السامي على حال صاحب إلى حين ذآر هذا اللقب 
   . تلك األلقاب هل هو من أرباب السيوف أو األقالم أو غير ذلك وباللقب الذي هو آخر األلقاب المفردة على وظيفته الخاصة به

   . المرآبة وهو لقب التعريف آالفالني وفالن الدين فقد جعلوه فاصًال بينهماالنمط الخامس ما يقع فصًال بين األلقاب المفردة و

وهو ما بين اللقب الذي يقع به التمييز بين األميري ونحوه وبين اللقب الذي قبل لقب التعريف آالعالمـي والعادلـي ونحوهما 
   . ما يراه الكاتب فالقلم في ذلك مطلق العنان بالتقديم والتأخير على ما يقتضيه الحال بحسب

النوع الثاني مما تتفاوت فيه مراتب األلقاب بالتقديم والتأخير األلقاب المرآبة المعبر عنها بالنعوت وهي على ثالثة أنماط 
النمط األول ما يلي لقب التعريف الذي هو الفالني أو فالن الدين وهـو ما يضاف إلى اإلسالم مثل رآن اإلسالم والمسلمين 

الم والمسلمين وما أشبه ذلك فقد اصطلحوا على أن يكون ذلك أول األلقاب المرآبة وتوجيهـه ظاهـر لـأن المضـاف وعز اإلس
   . يشـرف بشرف المضاف إليه وال أشرف عند أهل اإلسالم من اإلسالم فوجب تقديم ما يضاف إليه على غيره

يه باختالف حال المكتوب له فإن آان ممن يكتب له المجلس النمط الثاني ما يقع في أخر األلقاب المرآبة ويختلف الحال ف
صفوة الملوك والسالطين أو   : السامي بغير ياء فما دونه جعل آخر األلقاب فيه ما يضاف إلى الملوك والسالطين مثل أن يقال

   . اختيرا الملوك والسالطين وما أشبه ذلك

ل آخـر األلقـاب فيـه مـا يضاف إلى أمير المؤمنين مثل عضد أمير وإن آان ممن يكتب له السامي بالياء فمـا فوقـه جعـ
   . المؤمنين وولي أمير المؤمنين وخالصة أمير المؤمنين وما أشبه ذلك على ما تقتضيه رتبة المكتوب له

   . والمعنى فيه أن حسن االختتام باإلضافة إلى الملوك والسالطين الذين هم ثاني رتبة الخالفة

لث ما بين أول األلقاب المرآبة وبين آخرها فقد اصطلحوا على أن يكون المقدم منها مما يتقضي تقديم المكتوب له النمط الثا
سيـد األمـراء فـي العالميـن وسيـد العلمـاء والحكـام فـي العالميـن ومـا أشبـه ذلك ثم في حق آل أحد من   : على أبناء جنسه مثل

   . يقتضيه حاله على نحو ما تقدم في الكالم على ما تتفاوت رتبه بالعلو والهبوطأرباب األقالم والسيوف بحسب ما 

الجملة الثامنة في بيان محل اللقب المضاف إلى الملك ولقب التعريف الخاص به الواقع تلو اللقب الملوآي مثل الملكي 
ألقاب السلطان نفسه آما يقع في التقاليد الناصري الزيني وما أشبه ذلك وله ثالثة أحوال الحالة األول أن يكون ذلك في 

والمناشير ونحوهما فموضعه بعد رسم باألمر الشريف أو خرج األمر الشريف مثل أن يكتب رسم باألمر الشريف العالي 
المولوي السلطاني الملكي الناصري الزيني أو فلذلك رسم باألمر الشريف الفالني أو خرج األمر الشريف العالي المولوي 

   . طاني الملكي الفالني الفالني وما أشبه ذلكالسل

   . الحالـة الثانيـة أن يكـون اللقب المضاف إلى الملك في ألقاب المكتوب له آما لو آتب في تقليد أو نحوه

ال يقال فلـان الظاهري أو الناصري ونحو ذلك و  : ومحله بعد ذآر اسم المكتوب له بعد األلقاب مثل أن يقال بعد انتهاء األلقاب
   . الملكي حينئٍذ  : له
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الحالـة الثالثـة أن يكـون في ألقاب المكتوب عنه آما يكتب في أول المكاتبات الملكي الفالني وقد اصطلحوا على أن يكتب ذلك 
   . تحت جرة البسملة على ما سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى

لقاب األصول على قدر طبقاتها وهي قسمان القسم األول واعلـم أن الجملة التاسعة في ترتيب جملة األلقاب الفروع على األ
   . ترتيب األلقاب تارًة يكون في السلطانيات وتارًة يكون في اإلخوانيات وما يكتب عن النـواب

ـة آمـا وقـد آانـوا فـي األيـام الناصريـة محمـد بن قالوون يستعملون في اإلخوانيات وما يكتب عن النـواب النعـوت المرآب
فـي السلطانيـات ال يفـرق بينهمـا إال مـا فـي اإلخوانيـات ومـا في معناها من األلقاب التي ال تصلح للسلطانيات آالمولوي 

   . والسيدي والمخدومي ونحوها

   . أما اآلن فقد وقع االقتصار فيها على المفردات دون المرآبات وصارت المرآبات مختصًة بالسلطانيات

الضرب األول األلقاب المتعلقة بالخالفة وما   : اب اإلسالمية الفروع المرتبة على األلقاب األصول على سبعة أضربثم األلق
يلتحق بها ومبناها على االختصار وهي ثالثة أنواع النوع األول ألقاب الخلفاء وهي صنفان الصنف األول أن تكون لنفس 

اللـه فلـاٌن أميـر المؤمنيـن فـإن آـان اسم الخليقة عبد اهللا آالمأمون آرر االسم  الخليفة فكان يقال فيها في الزمن القديم عبد
   . مرًة لالسم العلم ومرًة للقب الخالفة  : مرتين

عبد اهللا عبد اهللا أمير المؤمنين ثم زيد فيها الكنية بعد ذلك فقيل عبد اهللا فلـاٌن أبـو فلـاٌن أميـر المؤمنين ثم زيد لفظ اإلمام   : فيقال
 فقيل عبد اهللا فالٌن أبو فالن اإلمام الفالني بلقب الخالفة مثل المتوآل على اهللا ونحوه أمير المؤمنين ثم زيد ووليه بعد عبد اهللا

   . عبد اهللا ووليه فالٌن أبو فالٍن اإلمام الفالني أمير المؤمنين وهو ما استقر عليه الحال آخرًا  : فقيل

   . الصنف الثاني أن تكون األلقاب للديوان في مكاتبٍة أو غيرها

   . والذي اصطلح عليه أن يقال الديوان العزيز المولوي السيدي النبوي اإلمامي الفالني بلقب الخالفة

   . النوع الثاني ألقاب والة العهد بالخالفة وهي الجانب الشريف المولوي السيدي النبوي الفالني بلقبه المنسوب إلى الخالفة

   . وربما قيل فيه الجناب بدل الجانب وبقية األلقاب على ما تقدم

مامي الشريف النسبي الحسيبي الفالني بلقب النوع الثالث ألقاب إمام الزيدية باليمن وهي الجناب الكريم العالي السيدي اإل
التعريف سليل األطهار جالل اإلسالم سيف اإلمام بقية البيت النبوي فخـر الحسـب العلـوي مؤيد أمور الدين خليفـة األئمـة 

   . رأس العليـاء صالـح األوليـاء علـم الهـداة زعيـم المؤمنيـن ذخـر المسلمين منجد الملوك والسالطين

رب الثاني األلقاب الملوآية وهي نوعان النوع األول األلقاب التي اصطلح عليها للسلطان بالديار المصرية المذهب األول الض
أن يقال السلطان السيد األجل الملك الفالني العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر المؤيـد المظفـر المنصـور الشاهنشاه فالن 

   . الدنيا والدين

إلسالم والمسلمين محيي العدل في العالمين وارث الملك ملـك العـرب والعجـم والتـرك ظـل اللـه فـي أرضـه القائـم سلطان ا
بسنتـه وفرضـه إسكنـدر الزمـان مملـك أصحـاب المنابـر واألسـرة والتيجان واهب األقاليم واألمصار مبيد الطغـاة والبغاة 

لتين جامع آلمة اإليمان لواء العدل واإلحسان سيد ملوك الزمان أبو فالن فالن ابن والكفار حامي الحرمين الشريفين والقب
   . السلطـان الشهيـد الملـك الفالنـي والـد الملـوك والسالطين أبي فالن فالن

سيد األجل العالم السلطان األعظـم المالـك الملك األشرف ال  : أما في التثقيف فإنه ذآر ذلك بزيادٍة وتغيير وتقديم وتأخير فقال
العادل المؤيد المجاهد المرابط المثاغر المظفر الشاهنشاه ناصر الدنيا والدين سلطان اإلسالم والمسلمين محيي العدل في 

العالمين منصف المظلومين من الظالمين وارث الملك سلطان العـرب والعجـم والتـرك فاتـح األقطـار مانـح الممالـك 
مـان مولـي اإلحسـان جامـع آلمـة اإليمـان مملك أصحاب المنابر والتخوت والتيجان ملك البحرين واألمصـار إسكنـدر الز
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مسلك سبل القبلتين خادم الحرمين الشريفين ظل اهللا في أرضه القائم بسنته وفرضه سلطان البسيطة مؤمن األرض المحيطة 
   . نسيد الملوك والسالطين ولي أمير المؤمنين أبو فالن فالن بن فال

   . وذآر أن الغالب أن تحذف الشاهنشاه ألن معناها ملك األمالك وقد تقدم النهي عن التسمي بذلك

   . والواجب أن يكون بدل ولي أمير المؤمنين قسيم أمير المؤمنين  : ثم قال

ون المرآبة مثـل أن يكتـب المذهب الثاني أن يكتب المقام الشريف أو الكريم أو العالي مجردًا عنهما ويقتصر على المفردة د
   . المقـام الشريـف العالـي المولـوي السلطانـي الملكـي الفالنـي أبـو فلـاٍن فالن

   . وأنا على األول أعمل  : وإلى هذا ذهب المتأخرون من الكتاب ثم قال  : قال في التعريف

على ثالثة أصناف الصنف األول ألقاب والة العهد  النوع الثاني األلقاب التي يكتب بها عن السلطان لغيره من الملوك وهي
   . بالسلطنة وهـي المقـام العالـي العالمـي العادلـي الملكـي الفالنـي الفالنـي بلقـب الملك واللقب المتعارف

   . فإن آان أخًا للسلطان زيد فيه األخوي أو ولدًا زيد فيه الولدي  : قال في التثقيف

لوك المستقلين بصغار البلدان آما آان صاحب حماة في الدولة الناصرية محمد بن قالوون وآان يكتب الصنف الثاني ألقاب الم
   . المقام الشريف العالـي السلطانـي الملكـي الفالنـي بلقـب الملـك  : له

   . وربمـا آتب له قبل لقب الملك األصيلي لعراقته في الملك

   . وهي على أربع طبقات الطبقة األول ما يصدر بالمقامالنمط األول ما يصدر باأللقاب المذآرة 

المقـام األشرف العالي المولوي السلطاني األعظمي الشاهنشاهي العالمـي   : وأعالها المقام األشرف آألقاب صاحب الهند وهـي
الكـرم واإلحسـان المعفـي  العادلـي المجاهـدي المثاغـري المظفري المؤيدي المنصوري إسكندر الزمـان سلطـان الـأوان منبـع

   . آل ساسان وبقايا فراسياب وخاقـان ملـك البسيطـة سلطـان اإلسلـام غيـاث األنـام أوحـد الملـوك والسالطين

المقام الشريـف العالي الكبيري السلطاني العالمي   : ودونه المقام الشريف آألقاب الشيخ حسن الكبير صاحب بغداد آان وهي
   . هدي المؤيدي المرابطي المنصوري الملكي الفالني الفالني بلقبي الملك والتعارفالعادلي المجا

المقام العالي السلطاني الكبيري الملكي األآرمي   : ودونـه المقـام العالـي آألقـاب القـان ببلـاد أزبك فيما ذآره في التثقيف وهي
   . لمجاهدين قاتل الكفرة والمشرآين ولي أمير المؤمنينالفالني بلقب التعريف فالن الدنيا والدين مؤيد الغزاة وا

المقام العالي السلطاني السيد األجل العالم العادل المجاهد المرابط   : وآألقاب صاحب المغرب فيما ذآره في التعريف وهي
اهدين مجند الجنود عاقد المثاغر المؤيد المظفر المنصور على أعداء اهللا أمير المسلمين قائد الموحدين مجهز الغزاة والمج

البنود مالـيء صـدور البـراري والبحـار مزعـزع أسـرة الكفـار مؤيـد السنـة معـز الملـة شرف الملوك والسالطين بقية السلف 
   . الكريم والنسب الصميم ربيب الملك القديم أبو فالٍن فالن

المقر   : ـم آألقـاب صاحـب هـراة فيمـا ذآـره فـي التعريـف وهـيالطبقة الثانية ما يصدر بالمقر وأعالها فيما رأيت المقر الكري
الكريم العالي العالمي العادلي المجاهدي المؤيدي المرابطي المشاغري األوحدي الفالني شرف الملوك والسالطين خليل أمير 

   . المؤمنين

قـر الكريـم العالـي الملكـي األجلـي العالـي العادلـي الم  : آألقاب صاحب آرمينان من بالد الشام فيما ذآـره فـي التثقيـف وهـي
المجاهـدي المؤيـدي المرابطـي المثاغـري المظفري المنصوري الفالني عز اإلسالم والمسلمين فخر الملوك والسالطين نصير 

   . الغزاة والمجاهدين زعيم الجيوش مقدم العساآر ظهير أمير المؤمنين
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المقر العالي السلطاني الجليل الكبير   : صاحب مالي من بالد التكرور فيما ذآره في التعريف وهيودونه المقر العالي آألقاب 
العالم العادل المجاهد المؤيد األوحد عـز اإلسلـام شـرف ملـوك األنام ناصر الغزاة والمجاهدين زعيم جيوش الموحدين جمال 

   . ر المؤمنينالملوك والسالطيـن سيـف الخالفـة ظهير اإلمامة عضد أمي

   . الطبقة الثالثة ما يصدر بالجناب

الجناب الكريم العالي الجليل   : وأعالها الجناب الكريم آألقاب ملك التكرور فيما ذآره في التثقيف أنه استقر عليه الحال وهي
   . العالم العادل المجاهد المؤيد الثاغر المرابط العابد الخاشع الناسك األوحد فالن ذخر اإلسالم

الجانب الكريم العالي الملك الجليل الكبير العالم الغازي المجاهد   : ريف وهيوآألقاب ملكي البرنو والكانم فيما ذآره في التع
   . الهمام األوحد المظفر المنصور عز اإلسالم

   . ثم بقية األلقاب من نسبة ألقاب ملك التكرور

   . الطبقـة الرابعـة ألقـاب المجلس

المجلس العالي الملكي الفالني األجلي   : وأعالها المجلس العالي آألقاب صاحب حصن آيفا فيما ذآره في التعريف وهو
العالمي العادلي المجاهدي المؤيدي المرابطي المثاغري األوحدي األصلي الفالني بلقب التعريف عز اإلسالم والمسلمين بقية 

دين زعيم جيوش الموحدين شرف الدول ذخر الممالك خليل أمير المؤمنين أو عضد الملوك والسالطين نصير الغزاة والمجاه
   . أمير المؤمنين على مخالفة فيه فيما أورده في التثقيف تأتي في المكاتبة إليه

لمي ودونه المجلس السامي بالياء آألقاب صاحب أرزن وهي المجلس السامي الملكي الفالني بلقب الملك األصيلي الكبيري العا
المجاهدي المؤيدي المرابطي األوحدي الفالني بقلب التعريف عز اإلسالم شرف الملوك في األنام بقية السالطين نصرة الغزاة 

   . والمجاهدين ولي أمير المؤمنين

يـر الغـازي المجلـس الكب  : ودونه المجلس بغير ياء في ألقابه آألقاب صاحب دنقلة إذا آان مسلمًا فيما ذآره في التعريف وهـي
المجاهـد المؤيـد األوحـد العضـد مجـد اإلسلـام زيـن األنـام فخـر المجاهديـن عمدة الملوك والسالطين ولم يذآر فيه السامي وال 

   . إال أنهم أوردوه في عدة الملوك  : لقبًا مضافًا إلى الملك وهو الملكي

ملك إما في المفردة آالملكي الفالني وإمـا فـي المرآبـة مثـل بقيـة قلت وأآثر هذه األلقاب يؤتى فيها باأللقاب المختصة بال
   . الملـوك والسالطيـن ونحـو ذلـك لتدل على أن المكتوب له ملك فيمتاز عن غيره

   . وربما أتي فيها باأللقاب اإلمارية دون الملوآية لوقوع اصطالح أهل تلـك المملكـة علـى ذلك

نس أمير المؤمنين الدعائه الخالفة وفي ألقاب صاحب فاس أمير المسلمين اتباعًا ليوسف بن آما يكتب في ألقاب صاحب تو
تاشفين صاحبها في القديم إذ آان أول من تلقب بذلك خضوعًا عن أن يلقب بأمير المؤمنين الختصاصه بالخالفة آما سيأتي 

   . الكالم عليه في المكاتبة إليه إن شاء اهللا تعالى

ما يصدر باأللقاب المؤنثة وهي الحضرة ويختلـف الحـال فيهـا باختالف الممالك فألقاب القان بمملكة إيران على النمط الثاني 
ما آان عليه الحال في أيام السلطـان أبـي سعيـد ومـا قبله الحضرة الشريفة العالية السلطانية األعظمية الشاهنشاهية األوحديـة 

   . القانيـة الفالنيـة

وال يخلـط فيهـا الملكيـة لهوانهـا لديهم وإن آان صاحـب التثقيـف قد أثبت فيها الملكية أيضًا على ما سيأتي   : لتعريـفقـال فـي ا
   . في الكالم على المكاتبة إليه في موضعه إن شاء اهللا تعالى
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ميمونة المنصورة المصونة حضرة وألقاب صاحب تونس فيمـا ذآـره فـي التثقيـف الحضـرة العليـة السنية السرية المظفرية ال
   . األمير العالم إلى آخر األلقاب المذآورة

الضرب الثالث من األلقاب اإلسالمية األلقاب العامة لسائر الطوائف مما يكتب به عن األبواب السلطانية وهي ثمانية أنواع 
   . ن واألآراد والترآمانالنوع األول ألقاب أرباب السيوف من أهل المملكة وغيرهم من األمراء والعربا

وهي على خمس درجات الدرجة األولىدرجة المقر وفيها ثالث مراتب المرتبة األولى مرتبة المقر الشريف وهو مختص في 
   . عرف الزمان بما يكتب عن نواب السلطنة

ي العالمي العادلي الممهدي المقر الشريـف العالـي المولـوي األميـري الكبيـر  : وصورتها على ما أورده في عرف التعريف
المشيدي الزعيمي المقدمي الغوثي الغياثي المرابطي المثاغري الظهيري المالكي المخدومي الفالني عـز اإلسلـام والمسلميـن 

سيـد األمـراء فـي العالميـن زعيـم الجيوش مقدم العساآر عون األمة غياث الملة ممهد الدول مشيد الممالك ظهير الملوك 
   . بة الثانية مرتبة المقر الكريم وهي مستعملة في السلطانيات وما يكتب عن النوابالمرت

المقر الكريم   : فأمـا فـي السلطانيات فصورتها على ما أوردها في التثقيف في األلقاب المستقرة للنائب الكافل ونائب الشام
ثي الغياثي المثاغري المرابطي الممهدي المشيدي الظهيري العالي األميري الكبيري العالمي العادلي المؤيـدي الزعيمـي الغو

العابدي الناسكي األتابكي الكفيلي الفالني معز اإلسالم والمسلمين سيد أمراء العالميـن ناصـر الغـزاة والمجاهديـن زعيـم 
   . أمير المؤمنينالجيـوش الموحدين ممهد الدول مشيد الممالك عماد الملة عون األمة ظهير الملوك والسالطين عضد 

   . وأما فيما يكتب عن النواب فقد ذآر في التعريف أن ألقابها من نسبة ما تقدم في ألقاب المقر الشريف

المقـر الكريـم العالـي المولـوي األميـري   : وصورتها على ما أورده شهاب الديـن الفارقـي فـي دستـوره عـن نائـب الشـام
المؤيـدي الممهدي المقدمي الذخري الغياثي الفالني عز اإلسالم والمسلمين سيد األمراء في العالمين  الكبيـري العالمـي العادلـي

زعيم جيوش الموحدين مقدم العساآر المجاهدين ذخر الدولـة بهـاء الملـة ممهـد المملكـة ظهيـر الملـوك والسالطيـن عضـد 
   . أميـر المؤمنين

المقـر الكريـم العالي المولوي األميري   : فدي فـي دستـوره عـن نائـب الشـام أيضـًاوصورتها على ما أورده الصالح الص
الكبيري العالمـي العادلـي المؤيـدي المجاهـدي الذخـري العضـدي النصيري المقدمي الغوثي الغياثي الفالنـي رآـن اإلسلـام 

   . ن غيـاث الملـة آهـف األمـة ذخـر الملـوك والسالطيـنوالمسلميـن سيـد األمـراء فـي العالميـن نصرة الغزاة والمجاهدي

   . وإن آـان المكتـوب إليـه نائـب سلطنة زيد في ألقابه الممهدي المشيدي الزعيمي المدبري الكافلي الفالني  : ثـم قـال

ادلي الغوثـي الغياثـي الذخـري المقر الكريم العالي المولوي األميـري الكبيـري العالمـي الع  : وصورتها على ما أورده غيره
الزعيمـي الفالنـي عـز اإلسلـام والمسلميـن سيـد األمـراء فـي العالمين جمال الدولة ذخر الملة زين المملكة عين السلطنة سفير 

   . األمة ظهير الملوك والسالطين عضد أمير المؤمنين

المقـر الكريـم العالـي المولـوي األميري الكبيري العالمي   : وصورتها على ما رأيته فـي بعـض الدساتيـر عـن نائـب حلـب
العادلي المؤيدي الذخري المشيدي الزعيمي الظهيري الفالني عز اإلسالم والمسلمين سيد األمراء في العالمين ناصر الغزاة 

   . والمجاهدين زعيم الجيوش مقـدم العساآر عون األمة ظهير الملوك والسالطين

   . لثـة مرتبـة المقـر العالـيالمرتبـة الثا

   . وقـد ذآـر فـي عـرف التعريـف أن ألقابهـا مـن نسبـة مـا تقـدم في المقر الشريـف

إال أنه ال يقال   : وذآـر الصلـاح الصفـدي فـي دستـوره عـن نائـب الشـام فـي ألقابـه مـا تقـدم لـه فـي ألقـاب المقر الكريم ثم قال
   . فيه الذخري



 

399 
 

المقـر الكريـم األميـري الكبيـري النقيبي الشريفي   : ورتها على ما رأيتـه فـي توقيـع األشـراف بحلـب عـن النائـب بهـاوص
الحسيبي النسيبي العريقي األصيلي الفاضلي العالمي الحجي القـدوي الناسكـي الزاهـدي العابدي الفالني عز اإلسالم 

ال الفضالء البارعين حجة األمراء الحاآمين زين العترة الطاهرة شرف األسرة الزاهرة والمسلمين جالل العلماء العاملين جم
حجة العصابة الهاشمية قدوة الطائفة العلوية نخبة الفرقة الناجية الحسينية شرف أولي المراتب نقيب أولي المناقب مالذ 

   . الطالب الراغبين برآة الملوك والسالطين

اب وفيها ثالث مراتب المرتبة األولى مرتبة الجناب الشريف وليست مستعملة في السلطانيات وهي الدرجة الثانية درجة الجن
   . مستعملـة فيمـا يكتب عن النواب

الجناب الشريف العالي المولوي المجاهدي المؤيـدي الممهـدي الذخـري   : وصورتهـا على ما أورده في عرف التعريف
عز اإلسالم والمسلمين سيد األمراء المقدمين نصرة الغزاة والمجاهدين عماد الملة عون  األوحـدي العوني الظهيري الفالني

   . األمة ذخر الملة ظهير الملوك والسالطين سيف أمير المؤمنين

   . المرتبة الثانية مرتبة الجناب الكريم وهي مستعملة في السلطانيات وما يكتب عن النواب

الجنـاب الكريـم العالي   : فأما في السلطانيات فصورتها على ما أورده في التعريف في ألقاب النائب الكافل في الزمن المتقـدم
األميري األجلي الكبيري العالمي العادلي المؤيدي الممهدي المشيدي الزعيمي الذخري المقدمي العوني الغياثي المرابطي 

تابكي رآن اإلسلـام والمسلميـن سيـد األمـراء فـي العالميـن أتابـك الجيـوش مقـدم العساآر المثاغري المظفري المنصوري األ
زعيم الجنود عاقد البنود ذخر الموحدين ناصر الغزاة والمجاهدين غيـاث األمـة عـون الملة مشيد الدول آافل الممالك ظهير 

   . الملوك والسالطين عضد أمير المؤمنين

ورده في التثقيف في ألقاب النائب الكافل أيضًا على ما آان الحال عليه أوًال الجانب الكريم العالي األميري وصورتها على ما أ
العالمـي المؤيـدي الزعيمـي العونـي الغياثـي المثاغـري المرابطـي المهـدي المشيدي الظهيري الكافلي الفالني مؤيد اإلسالم 

اة والمجاهدين زعيم جيوش الموحدين مقدم العساآر ممهد الدول مشيد وصورتها والمسلمين سيد أمراء العالمين ناصرالغز
على ما أورده في التثقيف في المكاتبة لنائب الشام على ما آان عليه الحال أيضًا الجانب الكريم العالي األميري الكبيري 

المشيدي الظهيري الكافلي الفالني عز اإلسلـام العالمي العادلي المؤيدي الزعيمي العوني الغياثي المثاغري المرابطي الممهدي 
والمسلميـن سيد األمراء في العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين زعيم جيوش الموحدين مقدم العساآـر ممهـد الدول مشيد 

   . الممالك عماد الملة عون األمة ظهير الملوك والسالطين سيف أمير المؤمنين

ثقيـف فـي المكاتبـة إلى أحد األمراء األلوس بمملكة إيران في دولة السلطان أبي سعيد وصورتهـا علـى مـا أورده فـي الت
الجناب الكريم العالي األميري الكبيري العالمي العادلي المؤيدي الزعيمـي العونـي الغياثـي المثاغـري المرابطـي الممهـدي 

اء في العالمين ناصـر الغـزاة والمجاهديـن زعيـم جيـوش المشيـدي النوينـي الفالنـي عـون اإلسالم والمسلمين سيد األمر
الموحديـن ممهد الـدول عمـاد الملـة عـون األمـة آافـي الدولـة القانيـة آافـل المملكـة الشرقيـة أميـر التواميـن أمير األلوس 

   . ظهير الملوك والسالطين عضد أمير المؤمنين

الجنـاب الكريـم العالـي األميري الكبيري العالمي   : قـاب ابـن المظفـر اليـزديوصورتها على ما أورده في التثقيف في أل
العادلي المؤيدي العوني الزعيمي الممهـدي المشيـدي الظهيـري الغياثي المثاغري المرابطـي النوينـي الفالنـي عـز اإلسلـام 

ن زعيـم جيـوش الموحديـن مقـدم العساآر ممهد الدول مشيد والمسلميـن سيـد األمـراء فـي العالميـن ناصـر الغـزاة والمجاهديـ
الممالك عمـاد الملـة عـون األمـة حاآـم أمور والة الزمان موضح قوانين العدل واإلحسان اعتضاد صناديد األوان مستنيب 

   . ملوك العجم مستخدم أرباب الطبل والعلم ظهير الملوك والسالطين سيف أمير المؤمنين

يكتب عن النواب وما آان يكتب به في اإلخوانيات في الزمن المتقدم فقد ذآر في عرف التعريف أن ألقابه من نسبة وأما فيما 
   . ما تقدم في ألقاب الجناب الشريف
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الجناب الكريـم العالـي المولـوي األميـري   : وصورتها على ما أورده القاضي شهاب الدين الفارقي في دستوره عن نائب الشام
بيـري العالمـي العادلـي العضدي النصيري المؤيدي المقدمـي الذخـري الفالنـي مجـد اإلسلـام والمسلمين شرف األمراء في الك

   . العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين ظهير الملوك والسالطين

ولوي األميري العالمي الجناب الكريم العالي الم  : وصورتها على ما أورده الصالح الصفدي في دستوره عن نائب الشام
العادلي العوني الغياثي الظهيري المقدمي الفالني عز اإلسالم والمسلمين شرف األمراء في العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين 

   . ظهير الملوك والسالطين

ميري العالمي الجناب الكريم العالي المولوي األ  : وصورتها على ما أورده الصالح الصفدي في دستوره عن نائب الشام
العادلي العوني الغياثي الظهيري المقدمي الفالني عز اإلسالم والمسلمين شرف األمراء في العالمين ناصر الغزاة والمجاهدين 

   . ظهير ملوك والسالطين

   . ديمًاالمرتبة الثالثة مرتبة الجناب العالي وهي مستعملة في السلطانيات وما يكتب عن النواب وما آان في اإلخوانيات ق

   . الرتبة األولى مع الدعاء بمضاعفة النعمة  : فأما في السلطانيات فلها رتبتان

الجنـاب العالـي األميـري األجلـي   :  " وصورتها على ما أورده في التعريف في ألقاب نائب حلب على ما آان الحال عليه أوًال 
ذخري الزعيمي المقدمي الظهيري المرابطي المثاغري الفالني عز الكبيـري العالمـي العادلي الممهدي المشيدي العوني ال

اإلسلـام والمسلميـن سيد األمراء في العالمين نصير الغـزاة والمجاهديـن زعيـم جيـوش الموحديـن عمـاد األمـة ذخـر الدولة 
   . ظهير الملوك والسالطين سيف أمير المؤمنين

الجناب العالي األميري الكبيري العالمي العادلي   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب نائب طرابلس ومن في رتبته
المؤيدي العوني الزعيمي الممهـدي المشيـدي الظهيـري الكافلـي الفالنـي عـز اإلسلـام والمسلميـن سيـد أمـراء العالميـن نصرة 

جيـوش الموحديـن مقـدم العساآـر ممهـد الدول مشيد الممالك عماد الملة عون األمة ظهير الملوك  الغزاة والمجاهدين زعيم
   . والسالطين سيف أمير المؤمنين

الجنـاب العالـي األميـري   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب قطلوبغا إيناق أحد أمراء األلوس ببالد أزبك
لي المؤيدي العوني الزعيمي الممهدي المشيدي الظهيري النويني الفالني عز اإلسالم والمسلمين سيد الكبيـري العالمـي العاد

األمراء في العالمين نصرة الغزاة والمجاهديـن زعيـم الجيـوش مقـدم العساآـر آهـف الملـة ذخـر الدولة ظهير الملوك 
   . والسالطين سيف أمير المؤمنين

   . بدوام النعمة الرتبة الثانية مع الدعاء

الجناب العالي األميري الكبيري العالمـي   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب مقدم العساآر بغزة ومن في رتبته
العادلـي المؤيـدي األوحـدي النصيـري العونـي الهمامـي المقدمي الظهيري الفالني عز اإلسالم والمسلمين سيد األمراء في 

رة الغزاة والمجاهديـن مقـدم العساآـر آهـف الملة ذخر الدولة عماد المملكة ظهير الملوك والسالطين حسام أمير العالمين نص
   . المؤمنين

الجناب العالي األميري الكبيري العالمي   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب مماي أحد الحكام ببالد أزبك آان
نصيري الهمامي المقدمي النويني الفالني عز اإلسالم والمسلمين سيد األمراء في العالمين نصرة المجاهدي المؤيدي الذخري ال

   . الغزاة والمجاهدين مقـدم العساآر ذخر الدولة عضد الملوك والسالطين حسام أمير المؤمنين

عريف أن ألقابه من نسبة ما تقدم في وأمـا مـا يكتـب عـن النـواب ومـا آان يكتب في اإلخوانيات قديمًا فقد ذآر في عرف الت
   . ألقاب الجناب الشريف
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الجناب العالي األميري األجلي   : وصورتها على ما أورده الصالح الصفدي في دستوره عن نائب الشام في الرتبة األولى منها
لمين شرف األمراء المقدمين الكبيري المؤيدي المجاهدي العوني المقدمي االسفهسالري الظهيري الفالني مجد اإلسالم والمس

   . نصرة الغزاة والمجاهدين عضد الملوك والسالطين

الجناب العالي األميري   : وصورتها على ما أورده في التذآرة اآلمدية عن نائب الشام أيضًا في الرتبة الثانية من هذه المرتبة
مجـد اإلسلـام والمسلميـن شـرف األمـراء فـي الكبيري العضدي الذخري النصيري المؤيدي المقدمـي الظهيري الفالنـي 

العالميـن نصـرة الغـزاة والمجاهديـن ظهير الملوك والسالطين الدرجة الثالثة درجة المجلس المرتبة األولى مرتبة المجلس 
المجاهـدي  المجلس العالي األميري الكبيري العالمـي  : العالي وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب نائب الكرك

المؤيـدي المقدمـي األوحـدي النصـري الهمامـي الظهيـري الفالنـي عـز اإلسالم والمسلمين شرف األمراء في العالمين نصرة 
   . الغزاة والمجاهدين مقدم العساآر آهف الملة ذخر الدولة ظهير الملوك والسالطين حسام أمير المؤمنين

المجلس العالي األميري الكبيري الذخري   : في ألقاب وزير القان ببالد أزبك وصورتها على ما أورد في التثقيف أيضًا
األوحدي األآملـي المتصرفـي العونـي الوزيـري الفالنـي مجـد اإلسالم والمسلمين شرف األمراء والوزراء في العالمين جمال 

   . المتصرفين أوحد األولياء المقربين ذخر الدولة مشير الملوك والسالطين

المجلس العالي األميري الكبيري العالمي   : وصورتها على ما أورده في التثقيف أيضًا في ألقاب حافظ أخي علي باشاه
المجاهدي المؤيدي األوحدي النصيري العوني الهمامي المقدمي الظهيري النويني الفالني عز اإلسالم والمسلمين شرف 

زعيـم الجيـوش مقـدم العساآـر آهـف الملة عماد األمة ظهير الملوك  األمراء في العالمين نصرة الغزاة والمجاهديـن
المجلـس العالـي األميـري الكبيـري الشريفـي   : والسالطين وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب أمير مكة المشرفـة

ظهيري األصيلي العريقي الشهابـي عـز الحسيبـي النسيبـي العالمـي المجاهدي المقدمي األوحدي النصيري العوني الهمامي ال
اإلسلـام والمسلميـن شـرف األمـراء األشـراف في العالمين نصرة الغـزاة والمجاهديـن آهـف الملـة عـون األمـة فخـر الساللـة 

سيب أمير الزاهـرة زيـن العتـرة الطاهـرة بهـاء العصابـة العلويـة جمـال الطائفـة الهاشميـة ظهير الملوك والسالطين ن
   . المؤمنين

المجلس العالي األميري الكبيري العالمي   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب أمير آل فضل من عرب الشام
المجاهدي المؤيدي األوحدي النصيري العوني الهمامي المقدمي الظهيـري األصيلـي الفالنـي عـز اإلسلـام والمسلميـن شـرف 

ان فـي العالميـن نصرة الغزاة والمجاهدين مقدم العساآر آهف الملة ذخـر الدولـة عمـاد العـرب ظهيـر الملـوك األمـراء العربـ
   . والسالطين حسام أمير المؤمنين

المجلس   : الرتبة الثانية المجلس العالي مع صدرت وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب نائب الرحبة ومن في رتبته
األميري الكبيري العضدي الذخري النصيري األوحدي المؤيدي العوني الهمامي المقدمي الظهيري الفالني مجد اإلسالم العالي 

   . والمسلمين شرف األمراء المقدمين نصرة الغزاة والمجاهدين مقدم العساآر ذخر الدولة آهف الملة ظهير الملوك والسالطين

المجلس العالي   : ي اإلخوانيات أوًال فصورتها على ما أورده في عـرف التعريـفوأما ما يكتب عن النواب وما آان يكتب ف
األميري األسفهسالري األجلي الكبيري المجاهدي المؤيدي النصيري الظهيري الفالني مجد اإلسالم والمسلمين زين األمـراء 

   . المقدميـن نصـرة الغـزاة والمجاهدين عضد الملوك والسالطين

المجلس العالي األميري األجلي الكبيري المؤيدي   : ما أورده الصالح الصفدي في دستوره عن نائب الشام وصورتها على
المجاهدي االسفهسالري العوني الظهيري الفالني مجد اإلسالم والمسلمين شرف األمراء المقدمين نصرة الغزاة والمجاهدين 

   . عضد الملوك والسالطين

المجلس العالي األميري الكبيري العضدي النصيري المؤيدي   : لتذآرة اآلمدية عن نائب الشاموصورتها على ما أورده في ا
   . المجاهدي الذخري مجد اإلسالم والمسلميـن شـرف األمـراء المقدمين ذخر الغزاة والمجاهدين عضد الملوك والسالطين

   . انيات وغيرهاالمرتبة الثانية مرتبة المجلس السامي بالياء وهو مستعمل في السلط
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  : فأمـا فـي السلطانيات فصورتها على ما ذآره المقر الشهابي بن فضل اهللا في بعض دساتيره في توقيع نقيب األشـراف
المجلـس السامـي األميـري الكبيـري العالمـي المجاهـدي المؤيـدي الشريفـي الحسيبي النسيبي الذخري النصيري األوحدي 

ن األنام نسيب اإلمـام شـرف األمـراء نقيـب النقبـاء جمـال العتـرة الطاهرة جالل األسرة الزاهرة ذخر األصيلي عز اإلسالم زي
   . الغزاة والمجاهدين ظهير الملوك والسالطين ولي أمير المؤمنين

المجلس السامي األميري   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب الكشاف بالوجهين القبلي والبحـري بالديـار المصرية
الكبيري الذخري النصيري األوحدي المؤيدي الفالني مجد اإلسالم بهاء األنام شرف األمراء أوحد المجاهدين عضد الملوك 

   . والسالطين

المجلـس السامـي األميـري الكبيـري المجاهـدي   : ته في بعض المراسيم ألمير آل مرا مـن عـرب الشـاموصورتها على ما رأي
المؤيـدي العضـدي الذخـري النصيري األوحدي األصيلي العريقي مجد اإلسالم بهاء األنام شرف األمراء زين القبائل فخر 

   . العشائر مالذ العرب عضد الملوك والسالطين

المجلس السامي األجلي الكبيري األوحدي المقدمي   : على ما أورده في التثقيف في ألقاب وزير الشيخ أويس ببغدادوصورتها 
المجلس السامي األميري الكبيري الذخري   : المنتخبي الفالني مجد اإلسالم بهاء األنام شرف وصورتها في ألقاب أمراء العرب

   . م زين القبائل فخر العشائر عماد الملوك والسالطينالمؤيدي الفالني مجد اإلسالم بهاء األنا

المجلـس السامي األميري األجلي   : وأما مـا يكتـب عـن النـواب ونحوهـم فصورتهـا علـى مـا أورده فـي عـرف التعريـف
غزاة والمجاهدين الكبيري المؤيدي العضدي النصير األوحدي الهمامي الفالني مجد اإلسالم زين األمراء في األنام ذخر ال

   . عضد الملوك والسالطين

المجلس السامي األمير األجلي الكبيري العضدي   : وصورتها على ما أورده شهاب الدين الفارقي في دستوره عن نائب الشام
   . النصيري المؤيدي الفالني مجد اإلسالم جمال األمراء نصرة الغزاة والمجاهدين عضد الملوك والسالطين

المجلس السامي األميري األجلي الكبيري   : على ما أورده الصالح الصفدي في دستوره عن نائب الشام أيضًاوصورتها 
   . المؤيدي المجاهدي العضـدي النصيـري الهمامـي الفالنـي مجـد اإلسالم شرف األمراء نصرة الغزاة عمدة الملوك والسالطين

   . وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها المرتبة الثالثة مرتبة المجلس السامي بغير ياء

المجلس السامي   : فأما في السلطانيات فصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب الوالة الطبلخاناه بالوجهين القبلي والبحري
مراء زين المجاهدين األمير األجل الكبير الغازي المجاهد المؤيد األوحد المرتضى فالن الدين مجد اإلسالم بهاء األنام فخر األ

   . عمدة الملوك والسالطين

المجلس السامي األمير األجل   : ترتيب الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي  : وصورتها على ما رأيته في بعض نسخ التواقيع
ل اإلسلـام شـرف السـادة الكبير الحسيـب الطاهـر الكامـل العالـم العامـل الفاضـل الزاهـد الـورع الزآـي التقـي فلـان الديـن جلـا

األشراف فخر العترة الطاهرة زين الساللة الزاهرة نقيب نقباء الشرفاء مجد العصبة العلوية جمـال العصبـة الفاطميـة صدر 
   . األئمة العلماء مجتبى الدولة بهاء الملة خالصة الملوك والسالطين

لـس السامـي األميـر األجـل المجاهـد المؤيد الشريـف الحسيـب النسيـب المج  : وصورتهـا علـى مـا فـي ألقـاب النائـب بالينبـع
   . مجـد اإلسلـام بهـاء األنـام زيـن العتـرة فخـر األسرة جمال الذرية فخر الشجرة الزآية عمدة الملوك والسالطين

لس السامي األمير األجل الكبير المج  : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب أآابر عربان آل فضل من عرب الشام
   . الغازي المجاهد المؤيد األوحد األصيل فالن الدين مجد اإلسالم بهاء األنام فخر القبائل زين العشائر عماد الملوك والسالطين
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جـل المجلـس السامـي األميـر األ  : وأما فيما يكتب عن النواب ومن في معناهم فصورتها على ما أورده في عرف التعريف
الكبيـر الغـازي المجاهـد المؤيد فالن الدين مجد اإلسالم زين األمراء فخر األنام ذخر الغزاة والمجاهدين عضد الملوك 

   . والسالطين

المجلـس السامـي األميـر األجـل الكبيـر المؤيـد المجاهـد العضـد   : وصورتها على ما أورده في التذآرة اآلمدية عن نائب الشـام
   . ر فلـان الدين مجد األمراء شرف الخواص زين الغزاة عدة الملوك والسالطينالنصيـ

   . الدرجة الرابعة درجة مجلس األمير وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها على مرتبة واحدة

مجلـس األميـر   : ريفأما في السلطانيات فصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب الوالة العشرات بالوجهين القبلـي والبحـ
   . األجـل الكبيـر الغـازي المجاهـد المؤيـد األوحـد المرتضـى فلـان الدين مجد األمراء زين المجاهدين عدة الملوك والسالطين

مجلس األمير األجل الكبير الغازي   : وأما فيما يكتب عن النواب ومن في معناهم فصورتها على ما أورده في عرف التعريف
   . د المرتضى فالن الديـن فخـر األمـراء زيـن المجاهدين عمدة الملوك والسالطينالمجاه

مجلـس األميـر األجـل الكبيـر األخص األآمل الغازي المجاهد   : وصورتها على ما أورده الفارقي في دستوره عن نائب الشام
   . طينالمرتضى المختار فالن الدين مجد األمراء زين الغزاة عدة الملوك والسال

مجلس األمير األجل الكبير المؤيد المجاهد األعز األخص األآمل المجتبى   : وصورتهـا علـى مـا أورده فـي التذآـرة اآلمدية
   . المختار فالن الدين مجد األمراء زين الغزاة عدة الملوك والسالطين

في الواليات أو فيمن يكتب بسببه آتاٌب وما أشبه الدرجة الخامسة درجة األمير مجردًا عن مضاف إليه وأآثر ما يأتي ذلك 
   . ذلك

   . الكبير الغازي  : األمير األجل وربما زيد على ذلك فقيل  : وصورتها في السلطانيات

   . األميـر األجل األخص األآمل  : وصورتهـا فـي غيـر السلطانيـات علـى مـا أورده فـي التذآـرة اآلمديـة

لقاب اإلسالمية األلقاب الديوانية وهي أيضًا على خمس درجات الدرجة األولى درجة المقر وليست النوع الثاني من األ
مستعملة في السيدي العالمي الواصفين صدر أورده األآملي وصورتها على الورعي الخاشعـي الناالخاشعـي المسلكي اإلسالم 

ـاء قطـب العبـاد الملـك علـى الحقيقـة والمالـك ألزمـة الطريقـة والمسلمين جمال األصفياء العاملين خالصة األنام صفـوة األتقي
   . بقية السلف قدوة الخلف مفيد الطالبين أوحد المحققين رآن الملوك والسالطين ولي أمير المؤمنين

   . وقد تقدم أن األحسن في اللقب المضاف إلى السالطين هنا برآة الملوك والسالطين

   . المقر الكريم وألقابها من نسبة األلقاب المتقدمةالمرتبة الثانية مرتبة 

المرتبة الثالثة مرتبة المقر العالي وألقابها نحو ذلك الدرجة الثانية درجة الجناب وفيها ثالث مراتب المرتبة األولى مرتبة 
   . الجناب الشريف وهي مختصة بغير السلطانيات

الجناب الشريف العالي المولوي الشيخي اإلمامي العالمي العاملـي الكافلـي الفاضلي الزاهدي العابدي الخاشعي   : وصورتها
   . الناسكي الورعـي جلـال اإلسلـام سيـف اإلمـام قطب الزهاد علم العباد أوحد الناسكين فرد السالكين برآة الملوك والسالطين

   . جناب الكريم وهي مختصة بغير السلطانيات أيضًاالمرتبة الثانية مرتبة ال
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الجناب الكريم العالي الشيخي العالمي العالمي األوحدي القدوي   : وصورتها على ما رأيته في بعض التواقيع عن نائب الشام
دوة الزهـاد ملـاذ العبـاد العابدي الناسكي الخاشعي المسلكي المربي الرباني األصيلـي الفالنـي مجـد اإلسلـام حسنـة األيـام قـ

   . جمـال الورعيـن مربـي المريدين أوحد المسلكين خلف األولياء برآة الملوك والسالطين

  : المرتبة الثالثة مرتبة الجناب العالي وهي مختصة بغير السلطانيات وصورتها على ما رأيته في بعض التواقيع عن نائب الشام
الجناب العالي الشيخي العالمي العاملي األوحـدي العابـدي الناسكـي الورعـي الزاهـدي الخاشعـي المسلكـي األصيلـي الفالني 

   . قدوة العباد جمال الزهاد أوحد المسلكين برآة الملوك والسالطينمجد اإلسالم بهاء األنام 

   . الدرجة الثالثة درجة المجلس وفيها ثالث مراتب المرتبة األولى مرتبة المجلس العالي وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها

المجلـس العالي الشيخي   : خانقـاه سرياقـوسفأما في السلطانيات فصورتها على ما أورده في التثقيف فـي ألقـاب شيـخ الشيـوخ ب
الكبيري العالمي العاملي السالكي األوحدي الزاهدي العابدي الخاشعي الناسكي المفيدي القدوي اإلمامي النظامـي الملـاذي 

سالكين برآة جلـال اإلسلـام والمسلمين شرف الصلحاء في العالمين شيخ الشيوخ اإلسالم أوحد العلماء فـي األنـام قـدوة ال
   . الملوك والسالطين

المجلس العالي الشيخي األجلي اإلمامي العالمي العاملي   : وأما في غير السلطانيات فصورتها على ما أورده في عرف التعريف
ذخـر الزاهدي العابدي الورعي الخاشعي الناسكي القدوي الفالنـي خيـرة اإلسلـام شـرف األنـام زيـن العبـاد نـور الزهـاد 

   . الطالبيـن آنـز التقـى ملجـأ المريدين برآة الملوك والسالطين

   . المرتبة الثانية مرتبة المجلس السامي بالياء وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها

  : يمًاأمـا فـي السلطانيـات فصورتهـا علـى مـا أورده في التثقيف في ألقاب الشيخ شمس الدين الطوطي ممن آان يكتب إليه قد
المجلس السامي الشيخي األجلي العالمي العاملي الكاملي الفاضلي الزاهدي الورعي العابدي الخاشعي الناسكي القدوي 

األوحدي الفالني مجد اإلسلـام ضيـاء األنـام بقيـة السلـف الكـرام فخـر الصلحـاء أوحـد الكبـراء زيـن الزهاد عماد العباد قدوة 
   . رآن الملوك والسالطينالمتورعين ذخر الدول 

المجلس السامي الشيخي الكبيري األوحـدي األآملـي العابدي الخاشعي   : وصورتهـا علـى مـا رأيته في بعض التواقيع الشريفة
   . الناسكي جمال اإلسالم زين األنام صفوة الصلحاء فخر العباد برآة الملوك والسالطين

المجلس   : ما ذآره المقر الشهابي بن فضل اهللا في بعض التواقيع عن نائب الشام وأمـا في غير السلطانيات فصورتها على
السامي اإلمامي العالمي العاملي الخاشعي الورعي الناسكي السالكـي العارفـي القـدوى البليغـي األصيلـي الشيخـي الفالنـي 

   . السالك أوحد العارفين برآة الملوك والسالطينمجد اإلسالم شرف العلماء قدوة الفضالء فخر الصلحاء جمال السناك قدوة 

   . المرتبة الثالثة مرتبة المجلس السامي بغير ياء وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها

   . فأما في السلطانيات فلم يورد لها صورًة في التثقيف

لصالـح الزاهـد العابد الورع الخاشع الناسك المجلـس السامـي الشيـخ ا  : وصورتها على ما رأيته في بعض التواقيـع الشريفـة
   . السالك فالن الدين مجد الصلحاء زين المشايخ قـدوة السالكين برآة الملوك والسالطين

   . وأما في غير السلطانيات فصورتها على نحٍو من ذلك

   . الدرجة الرابعة درجة مجلس القاضي ولـم يـورد لهـا صـورًة فـي التثقيـف

مجلس الشيخ الصالح الزاهد العابد الناسك السالك فالن الدين مجد الصلحـاء زيـن   : على ما في بعض الدساتيروصورتها 
   . المشايـخ برآـة الملـوك والسالطين
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   . الدرجة الخامسة درجة القاضي وهي الشيخ الصالح الورع الزاهد ونحو ذلك

صوفية واهل الصالح وهي على خمس درجات الدرجة االولى درجة المقتر النوع الرابع من االلقاب االسالمية القاب مشايخ ال
الدرجة الثانية درجة الجناب الدرجة الثالثة درجة المجلس الدرجة الرابعة درجة مجلس الشيخ الدرجة الخامسة درجة الشيخ 

ناب وصورتها على ما رأيته في النوع الخامس ألقاب التجار الخواجكية والمستعمل فيه أربع درجات الدرجة األولى درجة الج
بعض الدساتير الشامية فيما آتب به لبعض الخواجكية الجناب العالي الصدري الكبيري المحترمي المؤتمني األوحدي األآملي 

الرئيسي العارفي المقربي الخواجكي الفالني مجد اإلسالم والمسلمين شرف األآابـر فـي العالميـن أوحـد األمنـاء المقربيـن 
   . ر الرؤساء رأس الصدور عين األعيان آبير الخواجكية ثقة الدولة مؤتمن الملوك والسالطيـنصد

   . فـإن اتفـق أن يكتـب ألحـد مـن الخواجكيـة بأعلـى مـن الجنـاب العالي آتب له من نظير هذه األلقاب وأعلى منها

   . رتبة المجلس العالي وهي مختصة بغير السلطانياتالدرجة الثانية درجة المجلس وفيها ثالث مراتب المرتبة األولى م

المجلس العالي الصدري الرئيسي الكبيري المحترمي المؤتمني   : وصورتهـا علـى مـا رأيتـه فـي بعـض الدساتير الشامية
ألعيان ثقـة األوحدي األآملي المقربي الخواجكي الفالنـي مجـد اإلسلـام شرف األآابر أوحد األمناء صدر الرؤساء زين ا

   . الدولـة مؤتمـن الملـوك والسالطين

   . المرتبة الثانية مرتبة المجلس السامي بالياء وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها

المجلس   : فأمـا في السلطانيات فصورتها على ما ذآره في التثقيف في ألقاب خواجا عساف بن مسافر ونظام الدين اإلسعردي
كبيري الكاملي الماجدي األوحدي المقربي المنتخبي األميني األثيري الخواجكي الفالني مجد اإلسالم زين السامي الصدري ال

   . األنام شرف الرؤساء أوحد الكبراء تاج األمناء فخر األعيان مقرب الحضرتين مؤتمن الدول صفـوة الملـوك والسالطين

   . وأما في غير السلطانيات فعلى نحٍو من ذلك

الثالثة درجة مجلس الصدر وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها فأمـا فـي السلطانيـات فصورتهـا علـى مـا ذآـره  الدرجة
   . مجلـس الصـدر األجـل الكبير المحترم المقرب األوحد فالن الدين  : فـي التثقيـف

   . وأما في غير السلطانيات فال تخرج عن ذلك

مستعملة في السلطانيات وغيرها فأما في السلطانيات فصورتها على ما أشار إليه في  الدرجة الرابعة درجة الصدر وهي
   . الصدر األجل الكبير المحترم وأما في غير السلطانيات فال تبتعد من ذلك  : التثقيف

ة الجرائحية النوع السادس من األلقاب اإلسالمية ألقاب أرباب الصناعات الرئيسية آرياسة الطب ورياسة الكحالين ورياس
ونحو ذلك والمستعمل فيه درجتان الدرجة األولى درجة المجلس وفيها ثالث مراتب المرتبة األولى مرتبة المجلس العالي 

   . وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها

ي الفالني جمال فأما في السلطانيات فكألقاب رئيس األطباء وهي المجلس العالي القضائـي العالمـي الفاضلـي الكاملي األوحد
   . اإلسالم والمسلمين سيد الرؤساء في العالمين أوحد الفضالء المقربين خاصة الملوك والسالطين

   . وأما في غير السلطانيات فعلى نحٍو من ذلك

   . المرتبة الثانية مرتبة المجلس السامي وهي مستعملة في السلطانيات وغيرها

   . المجلس السامي الصـدري األجلـي الكبيـري الرئيسـي الفالني  : فأما في السلطانيات فصورتها
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   . وأما في غير السلطانيات فعلى نحٍو منه

   . المجلس السامي الصدر األجل الكبير الرئيس المحترم  : فأما في السلطانيات فصورتها

   . وأما في غير السلطانيات فعلى نحو ذلك

   . رجة الثانية درجة الصدروهي مستعملة في السلطانيات وغيرهاالد

   . الكبير المحترم  : الصدر األجل فإن زيد في تعظيمه قيل  : وصورتها فيهما

النوع السابع من األلقاب اإلسالمية ألقاب الحاشية السلطانية آمهتارية البيوت ومهندس العمائر ورئيس الحراقة ونحوهم وفيه 
   . درجة األولى درجة مجلس الصدر وهي مستعملة في السلطانيات وغيرهادرجتان ال

مجلس الصـدر األجـل الكبيـر المحتـرم   : فأما في السلطانيات فصورتها على ما ذآره في التثقيف في ألقاب المهندس والرئيس
   . المؤتمـن فلـان الديـن

مجلس الصدر   : والطشت خاناه والفراش خاناه وإخوان سالر ونحوهم من مهتار الشراب خاناه  : وفـي ألقـاب مهتارية البيوت
   . األجل الكبير المحترم المؤتمن الحاج فالن

   . وأما في السلطانيات فكذلك أو أزيد

   . الكبير المحترم  : الصدر األجل فإن زيد في رعايته قيل بعد ذلك  : الدرجة الثانية درجة الصدر وصورتها فيهما

النوع الثامن من األلقاب اإلسالمية ألقاب النساء وفيه ثالث درجات الدرجة األولى درجة الجهة وفيها مرتبتان المرتبـة األولـى 
  : مرتبـة الجهـة الشريفـة وصورتهـا علـى ما ذآره في التثقيف في ألقاب إلى بنت الملك الناصر محمد بن قالوون عن والدتها

المحجبـة المصونـة الولديـة العصميـة عصمة الدين جالل النساء شرف الخواتين سليلة الملوك الجهة الشريفة العالية 
   . والسالطين

الجهة الشريفة العالية   : وصورتها على ما ذآره في التثقيف أيضًا في المكاتبة إل أم آنوك زوجة السلطان الملك الناصر عنه
   . ون جلـال النسـاء فـي العالمين قرينة الملوك والسالطينالمعظمة المحجبة المصونة الكبـرى خونـد خاتـ

الجهة الشريفة العاليـة المكرمـة المحجبـة   : وصورتـه علـى ما ذآره في المكاتبة إلى أخت السلطان الملك الناصر حسن عنه
   . يمة الملوك والسالطينالمصونـة الكبـرى الخاتـون جلـال النسـاء فـي العالمين جميلة المحجبات جليلة المصونات آر

الجهـة الشريفـة العاليـة الكبيرية المحجبية المصونية الحاجية الوالدية   : وصورتهـا علـى مـا ذآـره فـي ألقـاب السـت حـدق
   . جالل النساء في العالمين برآة الدولة والدة الملوك والسالطين

الجهة الشريفـة العاليـة الكبـرى   : والدة األشرف شعبان بن حسين وصورتهـا علـى مـا رأيتـه فـي بعض الدساتير في ألقاب
المعظمـة المحجبـة العصمـي الخاتونـي جلـال النسـاء فـي العالميـن سيـدة الخواتين جميلة المحجبات جليلة المصونات والدة 

   . الملوك والسالطين

   . المرتبة الثانية مرتبة الجهة الكريمة

الجهة الكريمة المحجبة المصونة   : رده في التثقيف في ألقاب دلشاه زوج الشيخ حسن الكبير ببغدادوصورتها على ما أو
العصميـة الخاتونيـة المعظمـة سيـدة الخواتيـن زينـة النسـاء فـي العالميـن جميلة المحجبات جليلة المصونات قرينة نوين 

   . الملوك والسالطين
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   . على نحو المرتبتين المتقدمتين في األلقاب السابقةالدرجة الثانية درجة الدار وهي 

   . الدرجة الثالثة درجة الستارة وهي ال تكاد تخرج عما تقدم من المرتبتين المتقدمتين

القسم الثاني من األلقاب المرتبة على ثالثة أضرب الضرب األول ألقاب متدينتهموهي نوعان النوع األول ألقاب بطارآة 
الباب الجليل القديس الروحانـي الخاشـع العامـل بابـا   : ا على ما أورده في التثقيف في ألقاب الباب بروميةالنصارى وصورته

روميـة عظيـم الملة المسيحية قدوة الطوائف العيسوية مملك ملوك النصرانية حافـظ البحـار والخلجـان ملـاذ البطارآـة 
   . معرف طائفته التحريم والتحليل صديق الملوك والسالطين واألساقفـة والقسـوس والرهبـان تالـي اإلنجيل

البطريـرك الجليـل القديس الخاشع قدوة   : وصورتها على ما ذآره في التثقيف فـي ألقـاب البطريـرك بالديـار المصريـة
   . النصرانية

   . ومن نسبة ذلك  : ثم قال

ة السامية الشيخ الرئيس المبجل المكرم الكافـي المعـزز المفخـر القديس الحضر  : وصورتها على ما رأيتها في بعض التواقيع له
   . شمس الرياسة عماد بني المعمودية آنز الطائفة الصليبية اختيار الملوك والسالطين

حبر البطريرك المحتشم المبجل العارف ال  : وصورتها على ما رأيته في بعض الدساتير الشامية عن نائب الشام للبطريرك بها
فالٌن العالم بأمور دينه المعلم ألهـل ملتـه ذخـر الملـة المسيحيـة النوع الثاني ألقاب رؤساء اليهود وصورتهـا علـى مـا رأيتـه 

الرئيس   : فـي بعـض التواقيـع لرئيـس اليهود بالشام من إنشاء القاضي محيي الدين بن الزآي في سنة ست وعشرين وستمائة
   . الكبير شرف الطائفة اإلسرائيلية فالناألوحد األعز األخص 

الضرب الثاني ألقاب ملوآهم وتختص بالنصارى وهو نمطان النمط األول األلقاب المذآرة وهي على ثالثة أنواع النوع األول 
   . ما يصدر باأللف والالم وهي على خمس مراتب المرتبة األولى مرتبة الحضرة العالية

الحضرة العاليـة حضـرة الملـك الجليل الهمام الضرغام األسد   : لتعريف في ألقاب ملك الحبشةوصورتها على ما أورده في ا
الغضنفر الخطير الباسـل السميـدع العالـم فـي ملتـه العـادل فـي مملكته المنصف لرعيته المتبع لما يجب في أقضيته عز األمة 

ة عمـاد بنـي المعمودية حافظ البالد الجنوبية متبع الحواريين واألحبار النصرانية ناصر الملـة المسيحيـة رآـن األمـة العيسويـ
السريانييـن والبطارآـة القديسيـن معظـم آنيسـة صهيـون أوحـد ملوك اليعقوبية صديق الملوك وصورتها على ما أورده في 

لجليل الخطير الهمام األسد الغضنفر الحضرة العالية المكرمة حضرة الملك ا  : التعريف أيضًا في ألقاب صاحب القسطنطينية
الباسـل الضرغـام المعـرق األصيـل الممجـد األثيـل الباللـاوس الريدأرغون ضابط الممالك الرومية جامع البالد الساحلية 

مسيحيـة وارث القياصرة القدماء محيي طرق الفالسفة والحكماء العالم بأمور دينه العادل في ممالكـه معـز النصرانيـة مؤيـد ال
أوحـد ملـوك العيسويـة مخـول التخـوت والتيجـان حامـي البحـار والخلجـان ملـك ملـوك السريـان عمـاد بنـي المعمودية رضي 

   . الباب بابا رومية ثقة األصدقاء صديق المسلمين أسوة الملوك والسالطين فالن

   . المرتبة الثانية مرتبة الحضرة العلية

الحضرة العلية حضرة الملك الجليل الهمـام الباسـل الضرغـام   : وصورتهـا على ما أورده في التعريف في ألقاب ملك الكرج
السميدع الكرار الغضنفر المتخت المتوج العالم في ملته العادل فـي رعيتـه بقيـة الملـوك اإلغريقيـة سلطـان الكـرج ذخر ملوك 

رسان وارث آبائه في األسرة والتيجان سياج بالد الروم وإيران سليل اليونان خالصة ملوك البحار والخلج حامي حمى الف
السريان بقية أبناء التخوت والتيجان معز النصرانية مؤيد العيسويـة مسيـح األبطـال المسيحيـة معظم البيت المقدس بعقد النية 

المرتبة الثالثة مرتبة الحضرة السامية وصورتها على ما أورده عماد بني المعمودية ظهير الباب بابا رومية مواد المسلميـن 
الحضرة السامية الملك الجليل الهمـام األسـد   : فـي التعريـف فـي ألقـاب األدفونـش صاحـب طليطلـة وإشبيليـة مـن األندلس

لذريق وذراري الملوك فارس الباسـل الضرغـام الغضنفـر بقيـة سلـف قيصر حامي حماة بني األصفر الممنع السلوك وارث 
البر والبحر ملك طليطلة وما يليها من البالد األندلسية بطل النصرانية عماد بني المعمودية حامل رايـة المسيحيـة وارث 

   . التيجـان شبيـه مريحنـا المعمـدان محـب المسلميـن صديـق الملـوك والسالطين
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   . المرتبة الرابعة مرتبة الحضرة المكرمة

الحضرة المكرمة حضرة الملك الجليل البطل   : ورتهـا علـى مـا رأيتـه في بعض الدساتير الشامية في ألقاب صاحب قبرسوص
الباسل الهمام السميدع الضرغام الغضنفر القمقام مؤيد الملة المسيحيـة عمـاد بنـي المعموديـة ذخـر الملـة النصرانيـة حامـي 

   . ن صديق الملوك والسالطين الملك فالنالجزائـر القبرسيه مواد المسلمي

   . المرتبة الخامسة مرتبة الحضرة الموقرة

الحضرة الموقرة الملك الجليل المكرم المبجل الخطير   : وصورتها على ما ذآره في التثقيف في ألقاب األدفونش المقدم ذآره
   . العيسويةالبطل الباسل الهمام الضرغام الريدأرغون نصر النصرانية فخر األمة 

ذخر الملة المسيحية حامي الثغور متملك السواحل والبحور عماد بني المعمودية ظهير بابا رومية مالذ الفرسان جمال التخوت 
   . والتيجان صديق الملوك والسالطين

حضرة الملك   : النوع الثاني ما يصدر بحضرة مع اإلضافة وصورتها على ما ذآره في التثقيف في ألقاب صاحب القسطنطينية
الجليل المكـرم المبجـل األسـد الخطيـر البطـل الباسـل الهمـام الضرغام فالٍن العالم في ملته العادل في أهل مملكته عز األمة 

المسيحية آنز الطائفة الصليبية جمال بني المعمودية صمصام الملوك اليونانية حسام المملكة المالوصية صاحب أمصار 
ز اعتقاد الكـرج والسريان وارث األسرة والتيجـان الحاآـم علـى الثغـور والبحـور والخلجـان الدوقـس الروس والعالن مع

   . األنجالـوس الكمينيوس البااللوغس صديق الملوك والسالطين

قديـس حضرة الملك الجليل المكرم الخطير الباسل القمقـام ال  : وصورتها على ما ذآره في التثقيف في ألقاب ملك الكرج
الروحانـي فلـاٍن عـز األمـة المسيحيـة آنـز الطائفـة الصليبيـة فخـر ديـن النصرانية ملك الجبال والكرج والجرجان صديق 

   . الملوك والسالطين

حضرة الملك الجليل العالم في ملته العادل في مملكته   : وصورتها على ما رأيته في بعض الدساتير في ألقاب ملك الكرج أيضًا
    . المتوج من اهللا فالٍن سيد ملوك النصرانية أآبر زعماء الملة المسيحية ضابط الممالك الكرجية

   . خليل الملوك والسالطين

حضرة الملك الجليل البطل الباسل الهمام السميدع   : وصورتها على ما ذآره في التعريف في ألقاب متملك سيس قبل فتحها
   . لة المسيحية ذخر األمة النصرانية عماد بني المعمودية صديق الملوك والسالطينالضرغام الغضنفر فالٍن فخر الم

حضرة الملك الجليل المكـرم المبجـل المعـزز   : وصورتهـا علـى مـا ذآـره فـي التثقيـف فـي ألقاب متملك سيس المذآور أيضًا
   . عماد بني المعمودية صديق الملوك والسالطينالهمـام الباسـل فلـاٍن عـز دين النصرانية آبير الطائفة الصليبية 

حضرة الدوك الجليل المكـرم الخطيـر الباسـل الموقـر   : وصورتها على ما ذآره في التثقيف أيضًا في ألقاب صاحب البندقية
لمعمودية صديق الملوك المفخـم فلـاٍن فخـر الملـة المسيحيـة جمـال الطائفة الصليبية دوك البندقية والمانسية فالٍن زين بني ا

   . والسالطين

حضرة الملك الجليـل المكـرم المبجـل الهمـام الضرغـام   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب ملك السرب والبلغار
الملة الباسل الدوقس األنجالوس الكمينيوس فالٍن عماد النصرانيـة مالـك السـرب والبلغـار فخـر األمـة العيسويـة ذخـر 

حضـرة الملـك الجليـل المكـرم البطـل الهمـام   : المسيحية فارس البحور وصورتها على ما أورده في ألقـاب ملـك مونفـراد
األسـد الضرغـام فلـاٍن مجـد النصرانيـة فخر العيسوية عماد بني المعمودية جمال الطائفتين الرومية والفرنجية ملك منفراد 

   . وارث التاج معز الباب
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حضـرة المحتشـم الجليل المبجل الموقر المكرم المفخم   : وصورتهـا علـى مـا أورده فـي ألقـاب لـدوك البندقيـة غيـر مـا تقـدم
   . الباسل الضرغام فالٍن عز الملة المسيحية جمال الطائفة العيسوية ذخر الملة الصليبية صديق الملوك والسالطين

الملك الجليل المكرم   : وما في معناه وصورتـه علـى ما ذآره في التثقيف في ألقاب ملك الحبشةالنوع الثالث ما يصدر بالملك 
الخطير األسد الضرغام الباسل فالٌن العالم في ملته العادل في مملكته حطي ملك أمحرا أآبر ملوك الحبشان نجاشي عصره 

   . ـق الملـوك والسالطينسند الملة المسيحية عضد دين النصرانية عماد بني المعمودية صدي

الدوك الجليل المكرم المبجـل الموقـر البطـل الهمام   : وصورتهـا علـى ما ذآر في التثقيف في ألقاب دوك البندقية غير ما تقدم
الضرغام الغضنفر الخطير مجد الملة النصرانية فخر العيسوية عماد بني المعمودية معز بابا رومية صديق الملوك والسالطين 

   . فالن

الملكة الجليلة المكرمة المبجلة الموقرة المفخمة المعززة فالنة   : وصورتها على ما أورده في التثقيف في ألقاب صاحبة بابل
   . العالمة في ملتها العادلة في مملكتهـا آبيـرة ديـن النصرانيـة نصيـرة الملة العيسوية حامية الثغور صديقة الملوك والسالطين

الث ألقاب نواب ملوآهم وآناصلتهم ومن في معنى ذلك وهو على نوعين النوع األول ألقاب النواب وصورتها على الضرب الث
النائب الجليل المبجل الموقر القديس الروحاني والنعوت من نسبة ألقاب متملك   : ما ذآره في التثقيف في ألقاب النائب باألبواب

   . سيس

النائب الجليل المبجل الموقـر األسد الباسل فالٌن مجد الملة   : في ألقاب صاحب دنقلة وصورتها على ما ذآره في التثقيف
   . المسيحية آبير الطائفة الصليبية غرس الملوك والسالطين

النوع الثاني ألقاب الكناصلة وصورتهـا علـى مـا ذآـره فـي التثقيـف فـي ألقاب الكنصل بانكفا آألقاب متملك سيس المنقولة 
   . التثقيف فيما تقدمعن 

وصورتهـا علـى مـا أشـار إليـه فـي التثقيـف في ألقاب المطران نائب الباب االنقبة وهي قبرس نحو مـا تقـدم في ألقاب 
   . البطرك بالديار المصرية

   . ويزاد عليه المطرا فالن ويقال في نعوته ناصح الملوك والسالطين  : قال

المحتشم الكبير   : بعض الدساتير الشامية في ألقاب إبراهيم آري أحد آتاب الفرنج عن نائب دمشقوصورتهـا على ما رأيته في 
   . المخول األسد الهمام الغضنفر مواد المسلمين متبع الحواريين جمال العيسوية أوحد بني المعمودية صاحب الملوك والسالطين

قد تبين مما تقدم من األلقاب والنعوت اإلسالمية وألقاب أهل الكفر ونعوتهم أنها ليست واقفًة عند حد بل هي راجعٌة إلى   : قلت
اصطالح الكتاب واختيارهم في زيادة األلقاب ونقصها واإلتيان بلقٍب دون لقب مـع رعايـة المناسبـة لكـل مقـام ومـا يحتملـه 

ذلـك أصوًال يرجع إليها وقوانين يوقف عندها إذا اعتمدها الكاتب ومشى على نهجها ونسج على منوالها مـن األلقـاب إال أن ل
أصاب سواء الثغرة من الصناعة وطبق المفصل بالمفصل فـي اإلتيـان بالمقصـد ومتـى أهملهـا وفـرط فـي مراعاتهـا ضـل 

   .  "  فما له من هاٍد ومن يضلل اهللا  "   : سـواء السبيـل وخـرج عـن جـادة الصواب

األصل األول أن يقف على ما رتبه البلغاء من أرباب الصنعة من األلقاب والنعوت لكل صنف من ذوي األلقاب والنعوت ألهل 
   . اإلسالم وأهل الكفر

   . ويجري ذلك منه مجرى الحفظ واالستحضار ليسهل عليه إيراده في موضعه ول وال يشذ عنه شيٌء منها عند االحتياج إليه

   . وقد تقدم من ذلك جملة مستكثرة يهتدى بنجمها ويستضاء في ظلمة اللبس بضوئها
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يستعمله فيه آالعالمي ألهل العلم والعابدي األصل الثاني أن يعرف ما هو من األلقاب والنعوت حقيقيٌّ لصاحب اللقب الذي 
ألهل الصالح والعادلي للحكام من أرباب السيوف وغيرهم وما هو منها مجازي آالعالمي ألرباب السيوف والكتاب حيث ال 

اتصاف لصاحب اللقـب بالعلـم واألصيلي لمن ليس له آباٌء في الرياسة وال عراقة في النسب ونحو ذلك مما يجري هذا 
   . جرىالم

األصـل الثالـث أن يعـرف األلقـاب الخاصـة ببعـٍض دون بعـض آالشريفـي والحسيبي والنسيبي لألشراف أوالد فاطمة رضي 
اهللا عنها والكافلي لنائب السلطنة أو وزيٍر آبير والنويني ألمير التوامين بالشرق والمدبري للوزير ونحوه من ناظر الخاص 

يؤخذ رأيه مـن أآابـر أرباب السيوف واألقالم والسفيري للحاجب والدوادار وآاتب السر  ومن في معناه والمشيري لمن
   . واليميني للدوادار وآاتب السر والعريقي لذي العراقة في النسب واألصيلي لمن له ثالثة آباٍء في الرياسة

وك والسالطين ألوالد الملوك وعضد الملوك وآذلك النعوت آوالد الملوك والسالطين لمن يكون له أوالد من الملوك وولد المل
والسالطين لألمراء ونحوهم وآافل الممالك للنائـب الكافـل وسفيـر الدولة ولسان المملكة للدوادار وآاتب السر ويمين الملوك 

من إخوتها  والسالطين لهما أيضًا ووالدة الملوك والسالطين لمن يكون من أوالدها ملك وآريمة الملوك والسالطين لمن يكون
سلطان وقرينـة الملـوك والسالطيـن لمـن تكـون زوجـة ملـك وصديـق الملـوك والسالطيـن أو مـواد الملوك والسالطين لملوك 

الكفر وقرين الملوك والسالطين لنوابهم ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى فيوقع آل لقٍب أو نعٍت منها في موضعه وال 
أملت ما سلف من ترتيب األلقاب والنعوت على األصول المتقدمة ظهر لك منها مـا تستعيـن بـه يجاوزه إلى غيره وأنت إذا ت

   . علـى ترتيبهـا وإيقاعهـا مواقعها

األصـل الرابـع أن يعـرف األلقـاب والنعـوت الرفيعـة المقدار فيلحقها بما يناسبها من األلقاب األصول آإلحاق العالمي 
   . شيد الممالك وما شاآل ذلك بالمقر والجناب الكريـم ونحـو ذلـكوالعادلي وممهد الدول وم

   . ويعرف األلقاب النازلة فيخرج منها ما يجرده عن الياء ويلحقه بالسامي بغير الياء فما دونه آالعضد والذخر وما أشبه ذلك

والكريم يليان المقر والجناب والعالي  األصل الخامس أن يعرف مراتب األلقاب في التقديم والتأخير مثل أن يعلم أن الشريف
   . يليهما ثم العالي يلي المقر والجناب والمجلس والسامي يلي المجلس حيـث ال يليـه العالـي

وأن النعـت المضـاف إلـى أميـر المؤمنيـن مثل عضد أمير المؤمنين وسيف أمير المؤمنيـن وحسـام أميـر المؤمنيـن يكـون 
   . آخر النعوت

لمضاف إلى الملوك والسالطين مثل عضد الملـوك والسالطيـن وظهيـر الملـوك والسالطيـن يكـون قبلـه المضـاف إلـى وأن ا
أمير المؤمنين إن آان في رتبٍة يثبـت فيهـا مـا يضـاف إلـى أميـر المؤمنيـن وإال يكـون المضـاف إلـى الملـوك والسالطيـن 

   . هـو آخـر األلقاب

   . قـب التعريـف وهـو الفالنـي أو فلـان الديـن يكـون واسطـًة بيـن األلقـاب والنعوت فاصًال بينهماوأن يعلـم أن ل

وأن لقب الوظيفة آالكافلي والحاآمي وما أشبههما يكون قبل لقـب التعريـف غالبًا على ما تقدم بيانه فيضع هذه األلقاب في 
   . يم والتأخير من األلقاب والنعوتمواضعها وال يخرجها عنها بخالف ما يجوز فيه تقد

الجملة العاشرة في ذآر ألقاٍب تقع على أشياء متفرقة قد جرت في عرف الكتاب القاب تقع على اشياء متفرقة وهي على 
ضربين الضرب األول فيما يجري من ذلك مجرى التفاؤل ويختلف باختالف األحوال والوقائع ويتنوع إلى أنواع النوع األول 

الجيوش المنصورة والعساآر المنصورة ويقال في القالع المنصـورة وقلعة   : ف بالنصر فيقال في الجيوش والعساآرما يوص
دمشق المنصورة وقلعة حلب المنصورة ونحـو ذلـك وآذلـك يقـال القلـاع المنصـورة علـى الجمع تفاؤًال بحصول النصر لها 

طلح عليه آتاب الزمان على أن في وصف البريد بالمنصور نظرًا ألنه إنما البريد المنصور على ما اص  : ويقال في البريد
وضع ليوصـل األخبـار ونحـو ذلـك وآان األحسن أن يوصف بالسعيد ونحوه اللهم إال أن يراد أنه ربما وصل به خبر النصر 

   . على العدو وهو من أهم المهمات وآأنه وصف بأشرف متعلقاته
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الحراسة آالمدن والثغور فيقـال فـي المـدن مصـر المحروسـة والقاهـرة المحروسة ودمشق النوع الثاني ما يوصف ب
   . المحروسة وحلب المحروسة ونحو ذلك

ويقال في الثغور الثغر المحروس وثغر اإلسكندرية المحروس وثغر رشيد المحروس وثغر دمياط المحروس وثغر أسوان 
   . لها المحروس ونحو ذلك تفاؤال بوقوع الحراسة

   . على أنه لو وصفت القالع أيضًا بالحراسة فقيل القلعة المحروسة والقالع المحروسة ونحو ذلك لكان له وجٌه ظاهر

   . وبكل حال فكل ما آان محل خوٍف مما ينبغي حراسته واالحتفاظ به حسن وصفه بالحراسة

سورة يقال فيها محروسة وإال فال وهو بعيد والظاهر ما قدمنا وهو أن آل مدينة م  : وقد رأيت من يذآر ضابطًا لذلك في البالد
   . ذآره

   . وهي المواضع التي يجلس فيها الكتاب على ما تقدم بيانه في مقدمة الكتاب وغير ذلك

   . قاء دولتهالديوان المعمور والدواوين المعمورة تفاؤًال بأنهـا ال تـزال معمـورًة بالكتـاب أو بـدوام عـز صاحبها وب  : فيقال

النوع الرابع ما يوصف بالسعادة آالدواوين أيضًا فيقال الديوان السعيد والدواوين السعيدة تفاؤًال بدوام سعادتها بدوام سعادة 
   . صاحبها

قال تقبلها النوع الخامس ما يوصف بالقبول آالضحايا المقبولة تفاؤًال بأن اهللا تعالى يتقبلها وهو في الحقيقة بمعنى الدعاء آأنه ي
   . اهللا تعالى

األحباس المبرورة وفي الصدقة الصدقة المبرورة   : النوع السادس ما يوصف بالبر آالصدقة واألحباس فيقال في األحباس
   . تفاؤًال بأنها تكون جاريًة مجـرى البـر الـذي يلحـق بـه الثـواب

وهي القطعة من األرض ترصد لمصالح المسجد أو الرباط  وآتـاب الجيـش ونحوهـم يستعملـون ذلـك فـي وصف الرزقة أيضًا
   . أو الشخص المعين

   . الرزقة المبرورة لجريانها مجرى الصدقة  : فيقولون

العدو المخذول على اإلجمال وفالٌن المخذول بالتصريح باسمه وأهل   : النوع السابع ما يوصف بالخذالن آالعدو ونحوه فيقال
   . حو ذلك تفاؤًال بأن اهللا تعالى يوقع بالعدو الخذالن ويرميه بهالكفـر المخذولـون ون

الضرب الثاني ما يجري من ذلك مجرى التشريف ويختلف أيضًا باختالف األحوال ويتنوع أنواعًا النوع األول ما يوصف 
من حملة آتاب اهللا العزيز وربما   : الكتاب العزيز ومن ثم يقولون في قاريء القرآن  : بالعز آالكتاب بمعنى القرآن فيقال فيه

   . الديوان العزيز على ما تقدم ذآره في الكالم على األلقاب  : وصف بذلك الديوان أيضًا آما يقال في ديوان الخالفة

المصحـف الشريف وفي العلم العلم الشريف ولذلك   : النوع الثاني ما يوصف بالشريف آالمصحف والعلم فيقـال فـي المصحـف
   . فالٌن من طلبة العلم الشريف ونحو ذلك وآذا في األماآن الرفيعة آمكة والمدينة النبوية والقدس  : يقولون

   . س الشريف والحرم الشريف تارًة لحرم مكة وتارًة لحرم المدينةمكة المشرفة والمدينة الشريفة والقد  : فيقال

الحرمان الشريفان وربما أطلق في عرف الكتاب الحرمان على القدس الشريف ومقام الخليل عليه السالم وهو   : فإذا جمعا قيل
يفين دون حرم مكة والمدينة مراد المقر الشهابي بن فضل اهللا في آتابه التعريف في قسم الوصايا بناظر الحرمين الشر

   . المشرفتين
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وقد اصطلح آتاب الزمان على أن وصفوا أآثر ما يضاف إلى السلطان بالشريف فيقولون فيما يصدر عن السلطان من عهـد 
ة عهـد شريـف وتقليـٌد شريـف وتوقيـع شريف ومرسوٌم شريف ومثاٌل شريف وتذآر  : وتقليـد وتوقيـع ومرسـوم ومثـال وتذآـرة

   . شريفة ونحو ذلك

وقد اصطلح  النوع الثالث ما يوصف بالكريم آالقرآن فيقـال :  القـرآن الكريـم واألصـل فيـه قولـه تعالـى :   "  إنه لقرآن آريٌم  " 
آتاب الزمان على أن جعلوه دون الشريف في الوصف فوصفوا به ما يصدر عمن دون السلطان من أآابر الدولة مـن النـواب 

   . من توقيع ومرسوٍم ومثاٍل وتذآرة ونحو ذلك  : واألمـراء والوزراء

   . توقيٌع آريم ومرسوٌم آريم ومثاٌل آريم وتذآرة آريمة  : فيقولون

وقد توصف به المكاتبـة أيضـًا فيقـال :  إن مكاتبتـه الكريمـة وردت ونحـو ذلـك وقـد ورد فـي التنزيـل :   "  إنـي ألقـي إلـي آتـاٌب 
 علـى أنـه قـد تقـدم أنه آان ينبغي أن يكون أرفع رتبًة من الشريف لورود التنزيل بوصف القرآن به .   آريـٌم  " 

توقيٌع عاٍل ومرسوٌم عاٍل ونحو ذلك وقد يوصف به   : النوع الرابع ما يوصف بالعلو وهو في معنى الكرم في اصطالحهم فيقال
الرأي العالي وقـد يوصف به أمر السلطان أيضًا من ذي الرتبة الرفيعة مثل آتابة الوزير على المراسيم الشريفـة   : الرأي فيقال

   . أمتثل األمر العالي ونحوها

   . الديوان السعيد ونحو ذلك  : النوع الخامس ما يوصف بالسعادة آالرأي السعيد واآلراء السعيدة وربما وصف بذلك الديوان فقيل

 منزٌل مبارك وقد يوصف به األمر  : آعٌب مبارك وقد يوصف به المنزل فيقال  : النوع السادس ما يوصف بالبرآة آالكعب فيقال
   . إن مكاتبته المبارآة وردت ونحو ذلك  : يتقـدم أمـره المبـارك وآذلـك المكاتبـة فيقال  : لمن دون العالـي فيقـال

 الباب الثاني من المقالة الثالثة في مقادير قطع الورق 

في الكتابات وفيه فصالن وما يناسب آل مقدار منها من األقالم ومقادير البياض في أول الدرج وحاشيته وبعد ما بين السطور   

  الفصل األول في مقادير قطع الورق  

وفيه طرفان الطرف األول في مقادير قطع الورق في الزمن القديم قد ذآر محمد بن عمر المدائني في آتاب القلم والدواة أن 
   . فيـانالخلفاء لم تزل تستعمل القراطيس امتيـازًا لهـا علـى غيرهـا مـن عهـد معاويـة بـن أبـي س

وذاك أنه يكتب للخلفاء في قرطاس من ثلثي طومار وإلى األمراء مـن نصـف طومـار وإلـى العمـال والكتـاب مـن ثلـٍث وإلـى 
   . التجـار وأشباههم من ربع وإلى الحساب والمساح من سدس

   . فهذه مقادير لقطع الورق في القديم وهي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس ومنها استخرجت المقادير اآلتـي ذآرهـا

ثـم المراد بالطومار الورقة الكاملة وهي المعبر عنها في زماننـا بالفرخـة والظاهـر أنـه أراد القطـع البغدادي ألنه الذي يحتمل 
ف الشامـي ال سيمـا وبغـداد إذ ذاك دار الخالفـة فـال يحسـن أن يقـدر بغيـر ورقهـا مـع اشتمالـه على آمال هـذه المقاديـر بخلـا

   . المحاسن

وقد تقدم في الكالم على آالت الكتابة في المقالة األولى بيان الخالف في أول من صنع الورق الطرف الثاني في بيان مقادير 
مقادير قطع الورق في هذا الزمان وفيه ثالث جمٍل الجملة األولى في مقادير الورق المستعمل  قطع الورق المستعمل في زماننا

   . بديوان اإلنشاء باألبواب السلطانية بالديار المصرية وهي تسعة مقادير

طول المقدار األول قطع البغدادي الكامل وعرض درجه عرض البغدادي بكماله وهو ذراٌع واحد بذراع القماش المصري و
   . آل وصل من الـدرج المذآـور ذراٌع ونصـٌف بالـذراع المذآـور
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   . وفيه آان تكتب عهود الخلفاء وبيعاتهم

   . وفيه تكتب اآلن عهود أآابر الملوك والمكاتبات إلى الطبقة العليا من الملوك آأآابر القانات من ملوك الشرق

   . درجـه دون عـرض البغدادي الكامل بأربعة أصابع مطبوقًةالمقـدار الثانـي قطـع البغـدادي الناقـص وعـرض 

   . وفيه يكتب للطبقة الثانية من الملوك وربما آتـب فيـه للطبقـة العليـا إلعـواز البغدادي الكامل

ثا ذراع المقدار الثالث قطع الثلثين من الـورق المصـري والمـراد بـه ثلثـا الطومـار مـن آامـل المنصـوري وعرض درجة ثل
   . بذراع القماش المصري أيضًا

   . وفيه تكتب مناشير األمراء المقدمين وتقاليـد النـواب الكبـار والـوزراء وأآابـر القضـاة ومـن فـي معناهـم

   . ولـم تجـر العـادة بكتابـة مكاتبٍة عن األبواب السلطانية فيه

مـن الطومـار المنصـوري وعـرض درجـه نصف ذراع بالذراع المقدار الرابع قطع النصف والمراد بـه قطـع النصـف 
   . المذآور

   . وفيه تكتب مناشير األمراء الطبلخاناه ومراسيم الطبقة الثانية من النواب والمكاتبات إلى الطبقة الثانية من الملوك

   . المقـدار الخامـس قطـع الثلـث

   . والمـراد بـه ثلـث القطـع المنصـوري وعرض درجة ثلث ذراع بالذراع المذآور

   . وفيه تكتب مناشير أمراء العشرات ومراسيم صغار النواب والمكاتبات إلى الطبقة الرابعة من الملوك

   . المقدار السادس القطع المعروف بالمنصوري وعرضه تقدير ربع ذراع بالذراع المذآـور

تكتب مناشير المماليك السلطانية ومقدمي الحلقة ومناشيـر عشـرات الترآمـان ببعـض الممالـك الشامية وبعض التواقيع وفيـه 
   . وما في معنى ذلك

   . المقدار السابع القطع الصغير ويقال فيه قطع العادة وعرض درجه تقدير سدس ذراع بالذراع المذآـور

المملكة وحكامها وبعض التواقيع والمراسيم الصغار والمكاتبات إلى حكام البالد بالممالك  وفيـه تكتـب عامـة المكاتبـات ألهل
   . وما يجري هذا المجرى

   . وقد آـان هـذا القطـع والذي قبله في أول الدولة الترآية طول آل وصل منه شبران وأربعة أصابع مطبوقًة فما حول ذلك

   . وعرض درجه عرض الطومار الشامي في طولهالمقـدار الثامـن قطـع الشامي الكامل 

وهو قليل االستعمال بالديوان إال أنه ربما آتب فيه بعض المكاتبات آما آتب فيه عن األشرف شعبان بن حسين لوالدته حين 
   . سافرت إلى الحجاز الشريف

ورق الطيـر وهـو صنـف مـن المقدار التاسع القطع الصغير وهو في عرض ثالثة أصابع مطبوقة من الورق المعروف ب
   . الـورق الشامـي رقيـٌق للغايـة وفيـه تكتـب ملطفات الكتب وبطائق الحمام
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الجملة الثانية مقادير الورق بدواوين االنشاء بالممالك الشامية في مقادير الورق المستعملة بدواوين اإلنشاء بالممالك الشامية 
المكاتبات والواليات الصادرة عن النواب بالممالك وهي ال تخرج عن  دمشق وحلب وطرابلس وحماة وصفد والكرك في

أربعة مقادير المقدار األول قطع الشامي الكامل وهو الذي يكون عرضه عرض الطومار الشامي الكامل في طوله على ما تقدم 
   . فيه

   . وفيه يكتب عن النواب ألعلى الطبقات من أرباب التواقيع والمراسيم ليس إال

لمقدار الثاني وعرض درجه عرض نصف الطومار الحموي وطوله بطول الطومار وفيه يكتب للطبقة الثانية من أرباب ا
   . التواقيع والمراسيم الصادرة عن النواب

   . المقدار الثالث قطع العادة من الشامي وعرض درجه سدس ذراع بذراع القماش المصري في طول الطومار أو دونه

طبقة الثالثة من أرباب التواقيع والمراسيم الصادرة عن النواب وعامة المكاتبات الصادرة عن النواب إلى وفيه يكتـب لل
السلطان فمن دونه من أهل المملكة وغيرهم إال أن نائب الشام ونائب الكرك قد جرت عادتهما بصدور المكاتبات عنهما في 

   . الورق األحمر دون غيرهما من النواب

   . بع قطع ورق الطير المقدم ذآره في آخر المقادير المستعملة باألبواب السلطانية بالديار المصريةالمقدار الرا

   . وفيه تكتب الملطفات والبطائق على ما تقدم

   . هذه مقادير قطع الورق بالديار المصرية والبالد الشامية  : قلت

   . تلف في مقادير الورق المستعمل بدواوينهاأما غير مملكة الديار المصرية من الممالك فالحال فيها يخ

   . فأما بالد المشرق فعلى نحو المقادير المتقدمة

وأما بالد المغرب والسودان وبالد الفرنج فعادة آتابتهم في طوماٍر واحد يزيد طوله على عرضه قليًال ما بين صغير وآبير 
   . بحسب ما يقتضيه حال المكتوب

ير قطع الورق الذي تجري فيه مكاتبات أعيان الدولة من األمراء والوزراء وغيرهم بالديار المصرية الجملة الثالثة في مقاد
   . والبالد الشامية وهو قطع العادة من البلدي بالديار المصرية ومن الشامي بالبالد الشامية

  ن مقادير قطع الورق المتقدمةالفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الثالثة في بيان ما يناسب آل مقدار م  

الذآر من األقالم ومقادير البياض الواقع في أعلى الدرج وحاشيته وبعد ما بين السطور في الكتابة وفيه طرفان الطرف األول 
فيما يناسب آل مقدار منها من قطع الورق من األقالم قد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في آتابه التعريف في آخر القسم 

إن   : مقادير الورق المستعملة بديوان اإلنشاء بالديار المصرية من أقالم الخط المنسوب فقالالثاني ما يناسب آل مقـدار مـن 
لقطـع البغدادي قلم مختصر الطومار ولقطع الثلثين قلم الثلث الثقيل ولقطع النصف قلم الثلث الخفيف ولقطع الثلث قلم 

   . التوقيعات ولقطع العادة قلم الرقاع

   . آل قطـع مـن مقاديـر القطع المستعملة بدواوين اإلنشاء بالممالك الشاميةومن ذلك يعلم ما يناسب 

   . فيناسب الشامي الكامل قلم التوقيعـات ألنه في مقدار قطع الثلث البلدي أو قريٌب منه

   . ةويناسب نصف الحموي والعادة من الشامي قلم الرقاع ألنهما في معنى القطع المنصوري والعادة بالديار المصري
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   . أما قلم الجناح لكتابة بطائق الحمام به

وأما ما آان يكتب به الخلفاء أسماءهم في الزمن القديم وبه يكتب الملوك أسماءهم اآلن فقلم الطومار وهو القلم الجليل الذي ال 
   . قلم فوقه

   . وقد تقدم الكالم على هذه األقالم في بيان ما يحتاج إليه الكاتب في أواخر المقالة األولى

الطرف الثاني في مقادير البياض الواقع في أول الدرج وحاشيته وبعد ما بين السطور في الكتابة أما مقدار البياض قبل البسملة 
طع الورق آان البيـاض فيـه أآثـر فقطـع البغـدادي يتـرك فيـه ستـة فيختلف في السلطانيات باختالف قطع الورق فكلما عظم ق

أوصـاٍل بياضـًا وتكتـب البسملة في أول السابع وقطع الثلثين يترك فيه خمسة أوصال وقطع النصف يترك فيه أربعة أوصـال 
وتارًة يترك فيه وصالن بحسب ما  وقطـع الثلث يترك فيه ثالثة أوصال وقطع المنصوري والعادة تارًة يترك فيه ثالثة أوصال

   . يقتضيه الحال

وقطع الشامي الكامل في معنى قطع الثلث وقطع نصف الحموي والعادة من الشامي في معنى القطع المنصوري والعادة في 
   . البلدي

   . وربما اجتهد الكاتب في زيادة بعض األوصال ونقصانها بحسب ما تقتضيه الحال

   . ادرة عـن سائـر أربـاب الدولـة مصـرًا وشامـًا يترك في جميعها قبل البسملة وصٌل واحٌد فقطوفي المكاتبات الصـ

   . وفي آتابه األدنى إلى األعلى يترك بعض وصل

   . وأما حاشية الكتاب فبحسب اجتهاد الكاتب فيه في السعة والضيق

بع من عرض الدرج وهو اعتباٌر حسٌن ال يكاد يخرج عن وقـد رأيـت بعـض الكتـاب المعتبريـن يقـدر حاشية الكتاب بالر
   . القانون

وأمـا بعـد مـا بيـن السطـور فيختلـف باختلـاف حـال المكتـوب واختلـاف قطـع الورق ففي السلطانيـات آلها على اختالف قطع 
درج بحسـب مـا تقتضيـه الحال ثم الورق فيها تكتب البسملة في أول الفصل بعد ما يترك من أوصـال البيـاض فـي أعلـى الـ

يكتب تحت البسملة سطٌر مالصٌق لهـا بحسـب مـا يقتضيـه وضـع القلـم المكتوب به في القرب والبعد بحسب الدقة والغلظ ثم 
يكتب السطـر الثانـي فـي آخـر الوصل الذي آتبت البسملة في أوله بحيث يبقى من الوصل ثالثة أصابع مطبوقًة أو نحوها في 

   . لقطع الكبير وقدر إصبعين في القطع الصغير وما بينهما بحسبها

   . وقد قدر صاحب مواد البيان البياض الباقي بين السطور األول والثاني أيضًا

   . وهـذا إنمـا يقارب فـي القطـع الكبيـر

ظن أن مقدار ما بين آل سطرين يكون ثالثة وقـد ذآـر ابـن شيـث فـي معالـم الكتابـة وآـان فـي آخـر الدولـة األيوبيـة فيمـا أ
   . أصابع أو أربعة أصابع

والذي جرت به عادة الكتاب في زماننا أنه يكون في قطع العادة والمنصوري في آل وصل من أوصال الزمان ثالثة أسطـر 
   . وفيمـا عـداه سطـران

تواقيـع التـي علـى ظهـور القصـص ونحوها بين آل وربمـا وقـع التفـاوت في القطع الصغير بحسب الحال حتى يكون في ال
   . سطرين بعد بيت العالمة قدر إصبعين وربما تواصلت األسطر آما في الملطفات ونحوها
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أما ما يكتب عن النواب من الواليات والمكاتبات من سائر أعيان الدولة فدون السلطانيات في مقدار خلو موضع العالمة وهو 
   . بع مطبوقًة ونحوها وقدر بعد السطور فيما بعد بيت العالمة من قدر إصبعين إلى ما دونهماما بين قدر خمس أصا

 الباب الثالث من المقالة الثالثة في بيان المستندات وآتابة الملخصات وآيفية التعيين   

 وفيه فصالن 

 الفصل األول في بيان المستندات   

وهي التوقيع على القصص وما يجري مجراه وما يحتاج فيه إلى آتابة المستندات وهو على ضربين الضرب األول 
السلطانيات وهي صنفان الصنف األول ما يصدر عن متولي ديوان اإلنشاء آواليات النواب والقضاة وغيرهما من أرباب 

اتبات البريد الخاصة باألشغال السلطانية وأوراق الطريق وما الوظائف والتواقيع التي تكتب في المسامحات واإلطالقات ومك
   . يجري مجرى ذلك وجميعها معدوقٌة بنظر صاحب ديوان اإلنشاء

فما آان منها جليـل الخطـر آواليـات النـواب والقضـاة وأآابر أرباب الوظائف والمكاتبات المتعلقة بمهمات السلطنة فال بد من 
   . شـاء فيهـا واعتماد ما يبرز به أمرهمخاطبة صاحب ديـوان اإلن

   . وما آان منها حقيرًا بالنسبة إلى مخاطبة السلطان فيه استقل فيه بما يقتضيه رأيه

ثـم مـن ذلـك مـا يكتب به صاحب الديوان رقاعًا لطيفًة بخطه ويعينها على الكاتب الذي يكتب وتدفع إليه لتخلد عنده شاهدًا له 
   . ات واإلطالقات والمكاتبات المتعلقة بأمور المملكة ونحو ذلكآالواليات والمسامح

ومن ذلك ما يبرز به أمر صاحب الديوان مشافهًة فيكتبه من غير شاهد عنده وذلك في األمور التي ال درك فيها على الكاتب 
أو قاٍض حفيل ألن مثل ذلك ال يخفى آتقاليد النواب وبعض المكاتبات إذ ال تهمة تلحق آاتب اإلنشاء في مثل والية نائٍب آبيٍر 

على السلطان فأشبه خطاب صاحب الديوان فيها الكاتب خطاب السلطان صاحب الديوان حيث ال شاهد عليه إال اهللا تعالى 
   . بخالف األمور التي يلحق آاتبها الدرك فإنه ال بد في آتابتها من تخليد شاهٍد

ال بشاهٍد من صاحب الديوان فإن األمور تتراآم وتكثر واإلنسان معرٌض للنسيان وآان الواجب أن ال يكتب حقيٌر وال جليٌل إ
   . وربما عرض إنكاٌر بسبب ما يكتبه الكاتـب ونسيه صاحب الديوان فيكون الكاتب قد عرض نفسه ألمٍر عظيٍم

المتصـرف حقيقًة والسلطان  وال يقاس الكاتب على صاحب الديوان في عدم أخذه شاهدًا بخط السلطان فإن صاحب الديوان هـو
   . وآل جميع أمور المملكة إليه فال يتهم في شيء منها بخالف الكاتب

وقد ذآر أبو الفضل الصوري في تذآرته أن المكتوب من الديوان إن آان مكاتبًة فالواجب أن يكون عنوانها بخط متولي 
لى أنـه وقـف على المكتوب وأمضى حكمه ورضيه ويكون الديوان وإن آان منشورًا فالواجب أن يكون التاريخ بخطه ليدل ع

   . ذلك قد قام مقام آتابة اسمه فيه

وآتـب فلـان بـن   : وقـد آـان الرسـم بالعـراق وفيـه الكتاب األفاضل أن يكتب الكتاب ما يكتبون ثم يقولون في آخـره  : ثم قـال
   . فلـان باسـم متولـي ديـوان الرسائـب

وما ذآره عن أهل العراق قد ذآر نحوه أبـو جعفـر النحـاس فـي صناعـة الكتـاب إال أنـه قـد جعـل بـدل اسـم متولـس الديوان 
   . اسم الوزير فقال ويكتـب فـي آخـر الكتـاب وآتب فالن بن فالن باسم الوزير واسم أبيه

   . لمصرية مستشهدًا فيها اسم الوزير على النهج المذآوروقد رأيت نسخًا عدًة من سجالت الخلفاء الفاطميين بالديار ا
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علـى أنـه آـان الواجـب أن يكون االستشهاد في آخر آل آتاٍب باسم آاتبه الذي يكتبه ليعلم من آتبـه فإن الخطوط آثيرة التشابه 
   . فضـًال عـن أن يعـرف خطـه ال سيما وقد آثر آتاب اإلنشاء في زماننا وخرجوا عن الحد حتى أنه لم يعـرف بعضهـم بعضـًا

   . وقـد آـان آتـاب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلم إذا سجلوا عنه سجًال أو نحوه آتب الكاتب في آخره وآتب فالن بن فالن

يمييـن إلـى وهذه الرقعـة التـي آتبهـا النبـي صلـى اللـه عليه وسلم لتميم الداري بإقطاع قًرى من قرى الشام موجودٌة بأيـدي التم
   . الـآن مستشهـدًا فيهـا بخط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه

وإنما عدلوا عن اسم الكاتب نفسه إلى اسم متولي الديوان أو الوزير استصغارًا للكاتب أن يستشهـد للكاتب باسمه فيما يكتب به 
   . عن الخليفة

وقد قالوا إن أول من آتب في آخر الكتاب وآتب فالن بن فالن أبي بن آعٍب رضي   : قال أبو هالل العسكري في آتابه األوائل
   . اهللا عنه

الصنف الثاني ما يصدر عن غير صاحب ديوان اإلنشاء آاألمور التي يكتب بها من الدواوين السلطانية غير ديوان اإلنشاء 
صة بتعلقات شيء من الدواوين المذآورة وبعض وينحصر وتلتمس الكتب من ديوان اإلنشـاء علـى مقتضاها آالمكاتبات الخا

   . وهو أعظمها خطرًا وأجلها قدرًا  : الديوان األول ديوان الوزارة  : ذلك في أربعة دواوين

وقـد جـرت العادة أنه إذا دعت الضرورة إلى آتابة آتاٍب من ديوان اإلنشاء يتعلق بديوان الوزارة أن تكتـب بـه قائمـٌة مـن 
رسم باألمر الشريف شرفه اهللا تعالـى وعظمـه أن يكتـب مثـاٌل شريـف إلـى فالٍن   : ان الـوزارة في ورقٍة ديوانية بما مثالهديـو

   . الفالني بكذا وآذا

وآيفية وضع هذه القائمة أن يكون السطر األول في رأس الورقة من الوجه األول منها وآخره شرفه اهللا تعالى وعظمه وبينه 
السطـر الثاني قدر إصبعين معترضين بياضًا وباقي السطور مسترسلٌة متقاربٌة بقلم الرقاع ويكتب الوزير في البياض وبيـن 

   . يكتب  : الذي بين السطر األول والثاني بقلم الثلث ما مثاله

ويوجه بالقائمـة إلـى ديوان اإلنشاء صحبة مديٍر من ديوان الوزارة أو غيره فيكتب على حاشيتها يكتب بذلك ويعينها على 
بعض آتاب اإلنشاء فيكتب مثاُال بما فيها ويخلد القائمة عنده شاهدًا له وربما خلدت بديوان اإلنشاء في جملة ما يخلد في 

   . األول هو األليقاألضابير شاهدًا لديوان اإلنشاء و

وإن آان الذي يكتب من ديوان الـوزارة توقيعـًا بإطلـاٍق أو نحـوه ممـا أصلـه مـن ديـوان الـوزارة آتب الوزير على حاشية 
   . قصة صاحبه ما مثاله يكتب بذلك أو يوقع بذلك وتبعث إلى ديوان اإلنشاء فيكتب عليها صاحب ديوان اإلنشاء بالتعيين

لتوقيع ملصقًا بقصٍة فذاك وإال خلد الكاتب القصة شاهدًا عنده على ذلك وربما آتب باإلطالقات من ديوان الـوزارة ثم أن آان ا
   . مربعات بخط مستوفي الصحبة

وهو في آتابة األمثلة الشريفة على ما مر من آتابة القائمة ليخرج المثال على نظيرها على ما   : الديوان الثاني ديوان الخاص
في ديوان الوزارة فتكتب القائمة على الحكم المتقدم من غير فرق ويكتب ناظر الخاص عليهـا نظيـر آتابـة الوزيـر  تقدم

السابقـة ويوجـه إلى ديوان اإلنشاء فيكتب عليها بالتعيين آما تقدم ويخلد الكاتب القائمة عنده شاهدًا له أو تخلد بديوان اإلنشاء 
   . ةعلى ما تقدم في ديوان الوزار

وال يكتـب مـن ديوان الخاص تواقيع بإطالقات ونحوها بل تكتب بها مراسيم مربعة في ورٍق شامي بخط مباشري ديوان 
   . الخاص

وحكمه في ذلك حكم ديوان الخاص من غير فرق ويكتب اإلستدار عليها آم يكتب الوزير   : الديوان الثالث ديوان اإلستدارية
   . ديوان اإلنشاء فيجري الحكم فيها على ما تقدم في الديوانين المذآورين وناظر الخاص ويبعث بها إلى
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   . والـذي يرد إلى ديوان اإلنشاء منه ابتداًء هي المربعات التي تكتب باإلقطاعات لتخرج المناشير على نظيرها

لمرسـوم باألمر العالي المولوي وصورتها أن يكتتب في نصف فرخٍة مكسورة في قطع البلدي بعد البسملة الشريفة ما مثاله ا
السلطاني الملكي الفالني الفالني أعاله اهللا تعالى وشرفه وأنفذه وصرفه أو أعاله اهللا تعالى وأسماه وشرفه وأمضاه أن يقطـع 

يك السلطانيـة باسـم فلـاٍن الفالنـي أحـد األمراء المقدمين أو الطبلخانات أو العشرات أو الخمسات بالمكان الفالني أو أحد الممال
أو مقدمـي الحلقة أو أجناد الحلقة بالمكان الفالني المرسوم استقراره في أمراء العشرات أو الطلبخانات أو المقدمين أو نحو 

   . ذلك ما رسم له به اآلن من اإلقطاع

ك التام والعدة الكاملة بمقتضى لخاصته ولمن يستخدمه من األجناد الجياد للخدمة الشريفة والبر  : فإن آـان أميرًا قيل بعد ذلك
المثال الشريف أو الخـط العالـي الكافلـي أو بمقتضـى اإلشهـاد المشمـول بالخط الشريف أو الخط الكافلي على نظير ما تقدم أو 

ا أشبه بمتقضى المربعة المكتتبة من المملكـة الفالنيـة المشمولـة بالخـط الشريـف إن آـان أصله مربعًة من بعض الممالك وم
   . ذلك

   . فإن آان أميـرًا ذآـرت عدتـه علـى مـا سيأتـي فـي الكلـام علـى المناشيـر فـي المقالـة الخامسة

حسب األمر الشريف ويكمل التاريخ والحمد هللا والصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم ويبعث بها إلى ديوان اإلنشاء   : ثم يقال
   . لتعيين على بعض آتاب اإلنشاء فيكتبها ويخلد المربعة شاهدًا عندهفيكتب عليها صاحب الديوان با

الضرب الثاني ما يتعلق بالكتب في المظالم والنظر فيه من وجهين الوجه األول فيما يتعلق بالقصص وهـي ترفـع إلـى ولـاة 
حيث إن القصة اسم المحكي في األمـور بحكايـة صورة الحال المتعلق بتلك الحاجة وسميت قصصًا على سبيل المجاز من 

   . الورقة ال لنفس الورقة

   . وربما سميت في الزمن القديم رقاعًا لصغر حجمها أخذًا من الرقعة في الثوب

ثم الذي يجب في هذه القصص اإليجاز واالختصار مع تبليغ الغرض المطلوب والقرب من فهم المخاطب فإنها متى آانت 
   . ت إلى اإلضجار والسآمة المنفرين للرؤساءخارجًة عن الحد في الطول أد

وربما آان في ذلك جرمان الطالب ودفعه عن حاجته إما لإلعراض عنها استثقاًال وإما لعدم فهم المقصود منها لطولها 
   . واختالط بعض مقاصدها ببعض

جحـف والتعقيـد نبـا عنهـا فهـم الرئيس وأما آونها مبلغًة للغرض المطلوب وفهم المخاطب فألنها إذا آانت بصدد االختصار الم
ومجها سمعه فإما أن يعرض عنها فيفوت على صاحبها المطلوب وإما أن يسأل غيره عن معناها فيكون سببًا لتنزله عن عز 

   . الرياسة إلى ذل السؤال وآالهما غير مستحسن

عـل لهـا هامـش بحسـب عرضها ويبتدأ فيها بالبسملة ثم وقد جرت العـادة فـي مثـل ذلـك أن يخلـى مـن أول الورقـة قليـًال ويج
وسؤاله آذا وآذا فإن آان   : المملوك فالٌن يقبـل الـأرض وينهـي آـذا وآـذا إلـى آخر إنهائه ثم يقال  : يكتب تحت أول البسملة
وسؤاله من الصدقات   : قالوسؤاله من الصدقات الشريفة آذا وآذا وإن آان السؤال لغير السلطان   : السؤال للسلطان قال
   . العميمة آذا وآذا

مثاٌل   : وسؤاله مثاٌل شريٌف بكذا وآـذا وإن آـان عن غير السلطان قال  : ثم إن آان المسؤول آتابًا فإن آان عن السلطان قال
   . آريٌم بكذا وآذا ثم يقول إن شاء اهللا تعالى ويحمد اللـه تعالـى ويصلـي علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ويحسبـل

   . ـوك بلفظ الفقير إلـى اللـه تعالىوربمـا أبـدل لفـظ الممل

   . ويقال حينئذ بدل يقبل األرض يبتهل إلى اهللا تعالى باألدعية الصالحة أو يواصل باألدعية الصالحة ونحو ذلك
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وقد جرت العادة في آتابه القصص أن صاحبها إن آان أميرًا ونحوه آتب تحت البسملة الملكي الفالنـي بلقـب سلطانـه مخليًا 
   . اضًا من جانبيهابي

على أنه قد تصدى لكتابة القصص من ال يفرق بين حسنها وقبيحها وال ينظر في داللتهـا وال يراعـي مدلولهـا وذلـك آنسـة 
   . الزمـان فـي أآثـر أحواله

ا اليمنى من الجهة وقد جرت عادة أآثر الناس في القصص أنه إذا فرغ الكاتب من آتابة القصة يقطع قليًال من زاويته  : قلـت
   . السفلى مستندين في ذلك إلى آراهة التربيع

    . ومن غريب ما يحكى في ذلك أن بعض الوزراء قال يومًا بمجلس

إن تفاءلت أنت به فقـد تطيرنـا   : وأنا وليت الـوزارة رابـع ربيـع األول سنة أربع وأربعين وأربعمائة فقال له بعض جلسائه
   . نحـن بـه

   . ـك أن مستندهـم فـي ذلـك التشـاؤم بالتربيـع فـي القـران النجومي وال يعول عليهوال ش

وقد ورد أن حوض النبي صلى اهللا عليه وسلم في القيامة زواياه على التربيع ولوال أن التربيع أحسن األشكال لما وضع عليه 
   . حوض النبي صلى اهللا عليه وسلم

ر في المظالم وما يكتب على القصص وما ينشأ عنها من المساءالت وغيرها وهو أمٌر مهمٌّ به الوجه الثاني فيما يتعلق بالنظ
يقع إنصاف المظلوم مـن الظالـم وخلـاص المحـق مـن المبطـل ونصـرة الضعيـف علـى القـوي وإقامـة قوانيـن العـدل فـي 

   . المملكـة

ومن المعلوم أن أآثر المتظلمين يصلون من   : هذا القدر وخطره ثم قال وقـد نبـه أبـو الفضـل الصـوري في تذآرته على جاللة
أطراف المملكة ونواحيها وفيهم الحرم والمنقطعات واأليتام والصعاليك وآل من يفد منهم معتقٌد أنه يصير إلى من ينصره 

   . ويكشف ظالمته ويعديه على خصمه

من يحفظ رقاعهم ويتنجز التوقيع فيها من غير التماس رشوة وال فائدٍة  فيجب أن يتلقى آل منهم بالترحاب واللطف ويندب لهم
   . منهم وأن تكون التوقيعات لهم شافيًة في معانيها مستوعبًة لكشف ظالماتهم مؤذنًة بإنجاح طلباتهم

ض أصحابه بتقديم آان المهدي يجلس للمظالـم وتدخـل القصـص إليـه فارتشى بع  : قال أبو هالل العسكري في آتابه األوائل
بعضها فاتخذ بيتًا له شباٌك حديٌد على الطريق تطرح فيـه القصص وآان يدخله وحده فيأخذ ما يقع بيده من القصص أوًال فأوًال 

   . فيه لئال يقدم بعضها على بعض

أعيـش حتـى أرى هـذا ما حسبـت أنـي   : وقدم عليه رجل فتظلم فأنصفه فاستخفه الفرح حتى غشي عليه فلما أفاق قال  : قال
آان الواجب أن ننصفك في بلدك وآان قد صرف   : العـدل فلمـا رأيتـه داخلنـي من السرور ما زال معه عقلي فقال له المهدي

   . في نفقة طريقه عشرين دينارًا فأمر له بخمسين دينارًا وتحلل منه

على السلطان عرضه عليه وأحسن السفارة والتلطف فيه  ومهما آان من الرقاع يحتاج إلى العرض  : قال أبو الفضل الصوري
ووقع بما يؤمر به فقد تحدث في هذه الرقاع األمور المهمة التي تنتفع بها الدولة وتستضر بتأخير النظر فيها ويفهم من طي 

   . هذه الرقاع من جور بعض الوالة والمستخدميـن مـا توجـب السياسـة صرفهـم عمـا ولـوه منهـا

آان منها مما يشك السلطان في صحته ندب من يثق به للكشف مع رافعه فإن صح قوله أنصف من خصمه وإن بان  ومهما
تمحله قوبـل بمـا يـردع أمثاله عن الكذب والتمرد ويعلم الوالة والمشارفون وسائر المستخدمين أن السلطان متفرٌغ للنظر في 

يطالعه بالمهم منه فيكف أيديهم عن الظلم ويحذرون سوء عاقبة فعلهـم قصص الناس وشكاويهم وقد نصب لذلك من يتفرغ له و
   . ويقـل المتظلمـون قـوًال واحـدًا وتحسـن سمعة الدولة بذلك فيكون لها به الجمال الكبير
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   . والذي يرفع من القصص في معنى ذلك في زماننا على ستة أنواع  : قلت

فما أمضاه منه آتب على   : ي آحاد األيام وقد جرت العادة فيه أن يقرأ على السلطانالنوع األول منها ما يرفع إلى السلطان ف
ظهر القصة ما مثاله يكتب ثم تحمل إلى آاتب السر فيعينها على بعض آتاب اإلنشاء فيكتب بمقتضاها ويخلدها النوع الثاني ما 

محتاج إلى األمثلة الشريفة السلطانية في مهماته يرفع لصاحب ديوان اإلنشاء وقد جرت العادة في ذلك أن رافع القصة وال
ومتعلقاته إن آان من األعيان والمعتبرين آأحٍد من األمراء أو المماليك السلطانية وأآابر أرباب األقالم بعث بقصته لديوان 

إلـى مخاطبـة السلطـان اإلنشـاء فيقـف عليهـا صاحـب ديـوان اإلنشـاء ويتأملهـا وينظـر مـا تضمنته فإن آان مما يحتاج فيه 
ومؤامرتـه أخذهـا ليقرأهـا عليـه عنـد حضوره بين يديه ويمتثل ما يأمر بـه فيهـا فيكتـب بمقتضـاه سـواٌء طابـق سـؤال السائـل 

   . أم ال يعينها على آاتب من آتاب اإلنشاء فيكتب بمقتضاها ويخلد القصة شاهدًا عنـده

نشاء من المرتب السلطاني وإن آان رافع القصة من غير المعتبرين آآحاد الناس دفع وهـذه المثاالت ورقها من ديوان اإل
القصة إلى مدير من مدراء ديوان اإلنشاء فيجعل عليها عالمًة له ويجمع آل مديٍر ما معه من القصص وترفع إلى صاحب 

   . ها سائغًا آتب عليه وعينهديوان اإلنشاء فما آان منها غير سائغ للكتابة عليـه قطعـه أو رده وما آان من

   . وربما استشكل بعضها فأخره ليقرأه على السلطان وينظر ما يأمر به فيه فيعتمده

وإذا عينها على آاتب من آتاب اإلنشاء آتب النوع الثالث ما يرفع من القصص بدار العدل عند جلوس السلطان للحكم في 
مجلس السلطان على ما تقدم في ترتيب المملكة أن القصـص تفـرق على آاتب المواآب وقد جرت العادة في ذلك أنه إذا ترتب 

السر ومن حضر من آتاب الدست فيقرأ آاتب السر منها ما عن له قراءتـه ثـم يقرأ الذي يليه من آتاب الدست ثم الذي يليه 
ب الدست علـى تلـك القصـة بمـا فيـه إلى آخرهم ويشير السلطان برأسه أو يده بإمضاء ما شاء منها فيكتب آاتب السر أو آات

   . خلـاص قلمـه ثـم تحمـل إلـى ديوان اإلنشاء فيعينها على من يشاء من آتاب اإلنشاء فيكتبها ويخلد تلك القصص عنده شاهدًا

تاب الدست يجلس النوع الرابع ما يرفع منها للنائب الكافل إذا آان ثم نائب وقـد جـرت العـادة أن النائب يكون عنده آاتٌب من آ
   . بين يديه لقراءة القصص عليه وتنفيذ ما يكتب عنه

فإذا رفعت القصة إلى النائب الكافل قرأها عليه آاتب الدست وامتثل أمره فيها وأصلح في القصة ما يجب إصالحه وضرب 
فل فيكتب على حاشيتها فـي على ما يجب الضرب عليه وزاد بين سطوره ما تقتضيه الزيادة ثم تدفع القصة إلى النائب الكا

الوسـط آخـذًا مـن جهـة أسفلهـا إلـى جهـة أعالهـا بقلـم مختصـر الطومار ما مثاله يكتب ثم تحمل بعد ذلك إلى آاتب السر 
   . فيعينها على بعض آتاب اإلنشاء فيكتبها

ألمير الكبير وغالب ما يكون ذلك إذا النوع الخامس ما يرفع من القصص إلى األتابك إذا آان في الدولة أتابك عسكر وهو ا
   . آان السلطان طفًال أو نحو ذلك

وقد جرت العادة أن يكون عند األتابك آاتٌب من آتاب الدست أيضًا فإذا رفعت القصة إلـى األتابـك وإن آـان األمـر فيهـا 
   . واضحـًا آخلـاص حـق أو نحـوه آتب آاتب الدست على حاشيتها ما تقتضيه الحال في ذلك من غيـر قراءتهـا علـى األتابـك

وإن آـان األمـر فيها غير واضح آما إذا آان األمر راجعًا إلى منازعة خصميـن ونحـو ذلـك قرأهـا علـى األتابـك وامتثل أمره 
   . فيها وآتب عليها ما برز به مرسومه

خـر مـا يكتبه أو تحته وفي آلتا الحالتين جـرت العـادة فـي زماننـا أنـه يعمـد إلـى أشهـر حـرٍف فـي اسـم األتابـك فيرقمـه فـي آ
آما آان يكتب عن برقوق قبل السلطنة ق وعن إيتمش ش وعن نوروز ن ونحو النوع السادس ما يرفع منها للدوادار لتعلق 
عنه الرسالة عن السلطان به واعلـم أن العـادة آانـت جاريـًة فـي الزمـن المتقدم أن السلطان إذا أمر بكتابة شيء على لسان 

ادارية حمل بريدي من البريدية الرسالة لذلك عن ذلك الدوادار إلى آاتب السر فيسمع آالم البريدي ويكتب علـى أحٍد من الدو
حضـرت رسالـٌة علـى لسـان فلـان البريـدي بكـذا وآـذا ويعينـه علـى مـن يكتبـه   : القصـة إن آانـت أو ورقـٍة مفـردة مـا مثالـه

   . مـن آتـاب اإلنشـاء
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األمر على ذلك إلى الدولة الناصرية محمد بن قالوون فأفرد المقر الشهابي بن فضل اهللا صاحب ديوان اإلنشاء آاتبًا ولم يزل 
من آتاب اإلنشاء لتعليق الرسالة فصار يكتب ما آان آاتب السر يكتبه من ذلك على القصـص أو الورقـة المفـردة ثـم ترفـع 

بتها ويعينها على من يكتب بمقتضاها وتخلد القصة أو الورقة التي علقت فيها الرسالة إلى آاتب السر فيكتب عليها باألمر بكتا
   . عنده شاهدًا له

واستمر ذلك إلى مباشرة القاضي بفتح الدين بن شاس أحد آتاب الدست عند الدوادار والدوادار يومئذ األمير يونس النوروزي 
   . ونس الدوادار علـى ظهـور القصـص وغيرهـا ففعـلفأذن له آاتب السر في تعليق الرسالة عن األمير ي

وآان يكتب على حواشي القصص في وسط القصة آخذًا مـن جهة اليمين إلى جهة اليسار بميلة إلى األعلى بقلم دقيٍق متالصق 
ضاعف اهللا تعالى  رسم برسالـة الجنـاب العالـي األميـري الكبيـري الشرفـي يونـس الـدوادار الظاهـري  : األسطر ما مثاله

نعمته أن يكتب مثاٌل شريف بكذا أو توقيع شريٌف بكذا وما أشبه ذلك ويؤرخه بيوم الكتابة ثم تحمل إلى آاتب السر فيكتب 
عليها باألمر بالكتابة ويعينهـا علـى آاتـٍب مـن آتـاب اإلنشـاء فيكتب بمقتضاها ويخلدها شاهدًا عنده وجرى األمر على ذلك 

   . وقٍت بعده إلى آخر

وقد آان في الدولة الفاطمية آاتٌب مفرد لتعليق الرسالة عن الخليفة يسمى صاحب القلم الدقيق يعلق ما تبرز به أوامر   : قلت
الخليفة في الرقاع وحواشي القصص وتحمل إلـى ديـوان الوزارة فيعتمدها الوزير ويبرز أمره إلى ديوان اإلنشاء باعتمادها 

   . ما تقدم ذآره في ترتيب الخالفة الفاطمية بالديار المصرية في المقالة الثانية وآتابة ما فيها على

  الفصل الثاني في التعيين وآيفية آتابة صاحب ديوان اإلنشاء على الرقاع  

   . والقصص وتعيينها على آتاب اإلنشاء ويختلف الحال في ذلك باختالف حال الكاتب المعين عليه وحال الرقعة المعينة

   . فأما اختالفه باختالف حال من يعين عليه

المولـى القاضـي فلـان الدين أعزه اهللا تعالى   : فإنه إن آان المعين عليه آاتبًا من آتاب الدست آتب له آاتب السـر فـي التعييـن
   . المولى األخ القاضي فالن الدين أعزه اهللا تعالى  : وربما رفع قدره على ذلك فيكتب له

   . المولى فالن الدين  : فإن آان آبيرًا آتب له  : ان من آتاب الدرجوإن آ

  : الولد فالن الدين وربما وقـع التمييـز لبعض آتاب الدست أو آتاب الدرج للتقدم بالفضل فكتب له  : وإن آان صغيرًا آتب له
   . المولى الشيخ فالن الدين أو الشيخ فالن الدين تارًة مع الدعاء وتارة دونه

وأما اختالفه باختالف حال المكتوب الذي يعين فإنه إن آان قصًة بظاهرها خط السلطـان يكتب فموضع آتابة التعيين تحت 
   . خط السلطان بظاهر القصة وال آتابة له عليها غير ذلك

صًة رفعت إلى آاتب السر وإن آان رقعًة جميعها بخط آاتب السر فإنه يكتب فيها يكتب بكذا وآذا ثم يكتب التعيين وإن آان ق
يكتـب بذلـك أو يكتـب بكـذا وآذا ثم   : فإنه يكتب على حاشيتها في أعاليها آخذًا من جهة أسفـل القصـة إلـى أعالهـا مـا مثالـه

   . يكتب التعيين بحاشيتها أسفل ذلك في عرض الحاشية مميًال للكتابة إلى جهة األعلى قليًال

نائب الكافل فإنه يكتب عليها بالتعيين ليس إال وموضع التعييـن فيها بحاشية القصة أسفل خط وإن آان قصًة عليها بخط ال
   . النائب

يكتـب بذلـك   : وإن آان قصًة قد آتب بهامشها مرسوم األتابك أو علق بحاشيتها رسالة الدوادار آتب في جهـة أعلـى القصـة
   . وعلـى القـرب منـه التعييـن
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ـا فـي جهـة أعلى القصة وفيما عليه خط النائب الكافل في جهة أسفلها ألن التعليق الذي على الهامش فيما علق وإنمـا يكتـب هن
   . عن مرسوم األتابك أو رسالة الدوادار بخط آاتب الدست الذي في خدمته بخالف ما عليه خط النائب بنفسه

ة أو ديـوان الخـاص أو ديـوان اإلستـدار آتب بهامش القائمة من وإن آان الذي يقع فيه التعييـن قائمـًة مـن ديـوان الـوزار
   . يكتب بذلك ثم يكتب التعيين تحته على القرب منه  : أعالها مقابل آتابة المتحدث على ذلك الديوان ما مثاله

وقد جرت عادة آتاب السر   : وإن آان الذي يقع فيه التعيين مربعة إقطعٍا من ديوان الجيش آتب بالتعيين في آخرها مقابل قلـت
في زماننا أنه يكتب على القصص ونحوها يكتب بذلك أو يكتـب بكذا وآذا على ما تقدم بيانه بغير الم في أوله وهذه الالم 

   . تسمى آلم األمر وقد صرح اإلمام أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب أنه ال يجوز حذفها

   .وعلى ذلك ورد لفظ القرآن الكريـم آمـا فـي قولـه تعالـى :   "  ثـم ليقضـوا تفثهـم وليوفـوا نذورهـم وليطوفـوا بالبيـت العتيـق  "  

   ونحو ذلك .  "وقولـه :   "  ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن آيده ما يغيظ  

فال تستطل مني بقائي ومدتي   : وحكي جمال الدين بن هشام في المغني وقد تحذف الالم في الشعر ويبقى عملها آقوله طويل
محمـد تفـد نفسك آل نفٍس إذا ما جفـت مـن شـيٍء تبـاال الطرف الثاني في آتابة   : ولكن يكن للخير منك نصيب وقوله وافر
ن السلطانية قـد تقـدم فـي الكلـام علـى مـا ينظر فيه صاحب الديوان أنه لما آان صاحب الملخصات واإلجابة عنها من الدواوي

ديوان اإلنشاء يضيق زمنه عن استيعاب حال الكتب الواردة من المملكة لوفورها واتساع الدولة وآثـرة المكاتبيـن ناسـب أن 
والرسم في ذلك أن   : قال أبو الفضل الصوري في تذآرتهيتخـذ آاتبـًا يتصفـح الكتـب الـواردة ويتأملهـا ويلخص مقاصدها 

الكاتب الذي يقيمه صاحب الديوان يتسلم الكتب الواردة ويخرج معانيها على ظهورها ملخصًا األلفاظ الكثيرة في اللفظ غير 
   . مخل بشيء من المعنى وال محرف له مسقطًا فضول القول وحشوه آالدعاء والتصدير واأللفاظ المترددة

ويخـرج أيضـًا مـا يختـص بديـوان الخـراج مـن األمـور التـي تـرد ضمـن الكتـب فـي معنى الخراج في أوراق يعين   : قـال
فيها الكتب التـي وصلـت فيهـا وتاريخهـا والجهـة التـي وردت منهـا وينصهـا علـى هيئتها ويوجهها إلى ديوان الخراج فيجاب 

يوان الخراج الجواب عنها ثم يعرض جميع ذلك على الملك ويستخرج أمره بإمضاء المكاتبة عنها منه ويستدعي من متولي د
   . به أو بغيره

فإن آان بخط مخالٍف للعربي آالرومي والفرنجي واألرمني وغيرها أحضر من يعرف ذلك الخط ممن يوثق بـه ليترجمـه فـي 
إني حضرت إلى ديوان   : في ظهر الكتاب ما مثاله يقول فالن ظهـره فـإن آـان ذلك المترجم يحسن الخط العربي آتب بخطه

اإلنشاء وتسلمت الرقعة أو الكتاب الذي هذا الخط بظاهره وسئلت عن تفسيره فذآرت أنه آذا وآذا ويسرده إلى آخره وبذلك 
   . هذا الذي ذآره بال زيادٍة وال نقس  : أشهـدت علـى نفسي ويشهد عليه شاهدان

   . مشحونًا بالكالم بطنًا وظهرًا نقله بخطه بالقلم الذي هو مكتوٌب به وترجمه على ظاهره بخطه العربيوإن آان الكتاب 

وإن لـم يحسـن الكتابـة بالعربـي آتـب عنـه الكاتـب بمحضـر مـن الشاهدين وأشهد عليه ليهاب أو يحجم فيما يقول أو يغيره أو 
   . خـط فربمـا آتـم عنـه أوداجـي فيهينقصه ألن أآثر من يترجم على مذهـب صاحـب ال

فإذا خوف باإلشهاد عليه وخشي أن غيره قد يقرأه على غير الوجه الذي أشهد به على نفسه ربما أدى األمانة فيه فإذا لخصت 
عليـه المكاتبة بظاهرهـا سلمـت إلـى متولي الديوان ليقابل ظاهرها بباطنها فإن وجده أخل فيها بشيء أضافه بخطـه وأنكـر 

   . إهمالـه ليتنبـه فـي المستقبـل

فإن لم يكن فيها خلل عرضه على الملك واعتمد أمره فيه وآتب تحت آل فصل منها ما يجب أن يكون جوابًا عنه على أحسن 
وقع الوجوه وأفضلها ثـم يسلمهـا إلـى مـن يكتـب الجـواب عنهـا ممـن يعـرف اضطالعه بذلك ثم يقابل الجواب بالتخريج وما 

   . به تحته فإن وجد فيها خلًال سده أو مهمًال ذآره أو سهوًا أصلحه
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وإن رآها قد آتبت على أفضل الوجوه وأسدها لم يفوت فيها معًنى ولم يزد إال لفظًا ينمق به آتابه ويؤآد به قوله عرضها على 
الملك حينئذ ليعلم ثم استدعى من يتولى اإللصاق فألصقها بحضرته وجعل على آل منها بطاقًة يشير فيها إلى مضمونها لئال 

لم ما هو ثم يسلمهـا إلـى مـن يتولـى تنفيذها إلى حيث أهلت له وتسلم النسخ الملخصة إلى من يسأل عن ذلك بعد إلصاقها فال يع
   . يؤهله لحفظها وترتيبها

قـد تبيـن بمـا تقدم من آالم أبي الفضل الصوري ما آان عليه الحال في زمنه والذي عليه حـال الديـوان فـي زماننـا   : قلـت
ب الـواردة إلـى األبـواب السلطانية من أهل المملكة وغيرها من سائر الممالك يتلقاها أآبر فيمـا يتعلـق بذلـك أن الكتـ

الدوادارية وهو مقدم ألٍف على ما تقدم ذآره في الكالم علـى ترتيـب الديـار المصريـة ويحضـر القاصـد المحضـر للكتـاب مـن 
ـب السـر جالـٌس بيـن يديـه فيدفعـه السلطان إليه فيقرأه عليه بريـدي أو غيـره ثـم يناولـه للسلطـان فيفـض ختامـه وآات

ويستصحبه معه إلى الديوان فإن آان الكتاب عربيًا دفعه آاتب السر إلى نائبه أو من يخصه بذلك ليلخص معناه فينعم النظر 
ك الكتاب ملخصًا بالفصول فيه ويستوفي فصوله ويلخص مقاصدها ويكتب لكل ديوان من الدواوين التي يرفع إليها متعلق ذل

   . المتعلقة به في ورقة مفردة ليجاوب عليها متولي ذلك الديوان بما رسم له من الجواب عنها

ديوان اإلنشاء وديوان الوزارة   : واعلم أن الذي تكتب له الملخصات في زماننا من الدواوين السلطانية خمسة دواوين وهي
   . اإلستداريـة وهـو الديـوان المفرد وديوان الجيش وديوان الخـاص وديـوان

والطريـق إلـى آتابـة الملخصـات أن يحذف ما في صدر الكتب من الحشو على ما تقدم في آالم أبـي الفضـل الصوري ثم 
يعمد إلى مقاصد الكتاب فيستوفي فصوله ويتصورها بذهنه ثم ينظر في متعلقات تلك الفصول ويكتب لكل ديوان من الدواوين 

تقدمة ملخصًا بما يتعلق به من وآيفية آتابته أن يترك من رأس الوصل قدر ثالثة أصابع بياضًا ثم قدر إصبعين بياضًا عن الم
ذآر فالٌن في مكاتبته الـواردة على يد فالن المؤرخة بكذا   : يمينه وقدر إصبعين بياضًا عن يساره ويكتب في صدره ما مثاله

صل ويكتب باقي الكالم تحتهـا فـي أول الوصـل إلـى آخـره فـي العـرض مـن غيـر خلـو وآذا يمد لفظ ذآر بين جانبي الو
   . بيـاض أنـه اتفـق مـن األمـر ما هو آذا وآذا أو أنه سـأل فـي آـذا وآـذا

ما تقدم ثم ثـم يخلـي بياضـًا قـدر أربعـة أصابـع مثـًال ويكتـب فـي وسـط الـدرج بخلـو بياض من الجانبين وذآر على نحو 
يكتب باقي الكالم من أول الوصل إلى آخره ويفعـل ذلـك بكـل فصـل فـي الكتـاب يتعلق بذلك الديوان المختص بذلك الملخص 

ويكتب في آخر آـل فصـل وقد عرض على المسامع الشريفة ومهما برزت به المراسيم الشريفة آان العمل بمقتضاه ونحو 
   . ذلك

   . ن اإلنشاء آتب بأعلى الوصل من ظاهره من الجانب األيسر منه ما مثاله ديوان اإلنشاءثم إن آان الملخص لديوا

   . وإن آان لديوان الجيش آتب هناك ما مثاله ديوان الجيش

   . وآذا ديوان الخاص وسائر الدواوين المتقدمة الذآر

ن اإلنشاء عرضه على السلطان واستمطر جوابه عنه فإذا آملت الملخصات وقف عليها آاتب السـر فمـا آان منها متعلقًا بديوا
   . فيكتب مقابله في الملخـص يكتـب بذلك أو يكتب بكذا وآذا أو رسم بذلك أو رسم بكذا وآذا

وما آان منها متعلقـًا بديـوان الـوزارة بعث به إلى الوزير وما آان منها متعلقًا بديوان الجيش بعث به إلى ناظر الجِيش وما 
ليقرأ آل منهم ملخصه علـى السلطـان وينظـر مـا يأمـر به فيه فما   : ا متعلقًا بديوان الخاص بعث به إلى ناظر الجيشآان منه

 آان آتب به بجانب 

   . الفصل الذي آتب به في الملخص أمضي ذلك أو لم يمض أو رسم بكذا وآذا ونحو ذلك وسائر الدواوين على هذا النمط

ي فإن آان بالترآية المغلية ونحوها آالكتب الواردة عن بعض القانات من ملوك الشرق فإنه يتولى وإن آان الكتاب غير عرب
ترجمتها من يوثق به من أخصاء الدولة من األمراء أو الخاصكية ونحوهم ممن يعرف ذلك اللسان ثم يقرأ ترجمته على 

   . السلطان ويعتمد ما يأمر به في جوابه ليكتب به
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ة أو الفرنجية ونحوهما من اللغات المختلفة ترجم على نحو ما تقدم وآتـب ملخصـه وقريء على السلطان وإن آان بالرومي
  والتمس جوابه وآتب آاتب السر على الملخص بما رسم فيه

 الباب الرابع من المقالة الثالثة في الفواتح والخواتم واللواحق 

 وفيه فصالن 

 الفصل األول في الفواتح   

وفيه ستة أطراف الطرف األول في البسملة وفيه ثالث جمل الجملة األولى في أصل االفتتاح بها آانت قريش قبل البعثة تكتب 
في أول آتبها باسمك اللهم والسبب في آتابتهم ذلك ما ذآره المسعودي في مروج الذهب عن جماعٍة من أهل المعرفة بأيام 

م بن عدي وأبي مخنٍف لوط ابن يحيى ومحمد بن السائب الكلبي أن أمية بن أبي الناس وأخبار من سلف آابن دأب والهيث
الصلـت الثقفـي خرج إلى الشأم في نفر من ثقيف وقريش في عير لهم فلما قفلوا راجعين نزلوا منزًال واجتمعوا لعشاشهم إذ 

تهم ثم قاموا فشدوا على إبلهم أقبلت حيٌة صغيرٌة حتى دنت منهم فحصبها بعضهم بحجر في وجهها فرجعت فشدوا سفر
مـا منعكـم أن   : وارتحلوا من منزلهم فلما برزوا من المنزل أشرفت عليهم عجوٌز من آثيب رمٍل متوآئٌة علـى عصـًا فقالـت

ا ورب ومـا أنـت قالـت أم العـوام أرملت منذ أعوام أم  : تطعموا رحيبة اليتيمة الصغيرة التـي باتـت لطعامكـم عليلـًة قالـوا
فوثبت اإلبل آأن   ! أطيلي إيابهم وفرقي رآابهم  : العباد لتفرقن في البالد ثم ضربت بعصاها األرض وأثارت بها الرمل وقالت

على ذروة آل منها شيطانًا ما يملكون منها شيئًا حتى افترقت في الوادي فجمعوها من آخر النهار إلى غدوة فلما أناخوا 
ز وفعلت آما فعلت أوًال وعادت لمقالها األول فخرجت اإلبل آما خرجـت فـي اليـوم الـأول الرواحل طلعت عليهم العجو

   . فجمعوهـا مـن غٍد

فلما أناخوها ليرحلوها فعلت العجوز مثل فعلها في اليوم األول والثاني فنفرت اإلبل وأمسوا في ليلة مقمرة ويئسوا من 
   . اذهبوا أنتم في طلب اإلبل ودعوني  : مـا آنت تخبرنا به عن نفسك وعلمك فقالأيـن   : ظهورهم فقالوا ألمية بن أبي الصلـت

فتوجـه إلـى الكئيـب الـذي آانت تأتي منه العجوز حتى هبط من ثنيته األخرى ثم صعد آئيبًا آخـر حتى هبط منه ثم رفعت له 
   . بيـض الـرأس واللحيـةآنيسٌة فيها قناديل ورجٌل معترض مضطجٌع على بابها وإذا رجـٌل جالـٌس أ

   . إنـك لمتبـوع  : فلمـا وقفـت قـال لـي  : قـال أميـة

   . قلت أجل

   . من أذني اليسرى  : فمن أين يأتيك صاحبك قلت  : قال

   . السواد  : فبأي الثياب يأمرك قلت  : قال

   . أذنه اليمنى وأحب الثياب إليه البياض هـذا خطيـب الجـن آـدت ولـم تفعل ولكن صاحب هذا األمر يكلمه في  : قـال

   . فلما جاء بك وما

   . حاجتك فحدثته حديث العجوز

قلـت فمـا   : هي امرأة يهودية هلك زوجها منذ أعوام وإنها لن تزال تفعل بكم ذلك حتى تهلككم إن استطاعت قال أميـة  : فقال
انت تفعل فقولوا سبعًا من فـوق وسبعـًا مـن أسفـل باسمـك اللهـم فإنها لن اجمعوا ظهرآم فإذا جاءتكم وفعلت ما آ  : الحيلـة قال
   . تضرآم
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فرجع أمية إلى أصحابه فأخبرهم بما قيل لـه وجاءتهـم العجـوز ففعلـت آمـا آانت تفعل فقالوا سبعًا من فوق وسبعًا من أسفل 
   . باسمك اللهم فلـم تضرهـم

   . قـد علمكـم صاحبكـم ليبيضـن اهللا أعاله وليسودن أسفله  : فلمـا رأت اإلبـل ال تتحـرك قالـت

   . وساروا فلما أدرآهم الصبح نظروا إلى أمية قد برص في غرته ورقبتـه وصدره واسود أسفله

فلما قدموا مكة ذآروا هذا الحديث فكتبت قريٌش في أول آتبهـا باسمك اللهم فكان أول ما آتبها أهل مكة وجاء اإلسالم واألمر 
   . على ذلك

إنـه مـن سليمـان وإنـه   "   : ولـم تـزل الكتـب تفتـح باسمـك اللهـم حتـى نزلـه قولـه تعالـى  : قـال إبراهيـم بـن محمـد الشيبانـي
   . فاستفتح بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصارت سنـة بعـده  " بسـم اللـه الرحمـن الرحيم 

وروى محمـد بـن سعـد في طبقاته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آات يكتب آمـا تكتـب قريـش باسمـك اللهـم حتـى نـزل 
   .عليـه  "  وقال ارآبوا فيها بسم اهللا مجراها ومرساها  "  

 فكتب بسم اهللا الرحمن الرحيم .   فكتب باسم اهللا حتى نزل  "  إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرحمن الرحيم  " 

   . وذآر في مواد البيان نحوه

   . آان يكره للرجل أن يكتب شيئًا حتى يكتب بسم اهللا الرحمن الرحيموعـن سفيـان الثـوري أنـه 

   . وعـن هشـام بـن عـروة عـن أبيه أنه آان يكره أن يكتب آتابًا أو غيره حتى يبدًا ببسم اهللا الرحمن الرحيم

   . ال يصلح آتاٌب إال أن يكون أوله بسم اهللا الرحمن الرحيم  : وعن سعيد بن جبير أنه آان يقول

وهـذه األحاديـث واآلثـار آلهـا ظاهـرٌة فـي استحبـاب االبتداء بالبسملة فيما يكتب به من أصناف المكاتبات والواليات وغيرها 
وعلى ذلك مصلطح آتاب اإلنشاء في القديم والحديث إال أنهم قد اصطلحوا على حذفها من أوائل التواقيع والمراسيم الصغار 

نحوها وآأنهـم أخـذوا ذلـك مـن مفهـوم مـا رواه أبـو داود وابـن ماجـة في سننهما وأبو عوانة آالتي على ظهور القصص و
آل أمٍر ذي باٍل ال يبـدًا فيـه ببسـم   : األسفراييني في مسنده عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

وما يكتب في التواقيع والمراسيم الصغـار ليـس مـن األمـور المهمـة  اللـه الرحمـن الرحيـم فهـو أقطع يعني ناقص البرآة
فناسـب تـرك البسملـة فـي أولهـا لكـن قـد ذآـر محمـد بن عمر المدائني فـي آتـاب القلـم والـداوة أن أهـل العلم آرهوا حذف 

   . البسملة من التواقيع والسراحات وذموه

ي آاتب السر في الدولة الظاهرية برقوق في أول سلطنته الثانية أمـر بـأن يكتـب فـي وقد آـان القاضـي عالء الدين الكرآ
   . أولهـا بسملـٌة بقلـٍم دقيـق ثـم بطـل ذلـك بعد موته وبقي األمر على ما آان عليه أوًال

   . ثـم قـد اختلـف فـي آتابتهـا أمـام الشعر فذهب سعيد بن المسيب والزهري إلى منع ذلك

   . سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي إلى جوازهوذهب 

ويروى مثله عن ابن عباس رضي اهللا عنـه قـال أبـو جعفـر النحـاس فـي صناعـة الكتـاب ورأيـت علـي بـن سليمـان يميـل 
   . إليه

ه ذلك فأما أن يصله بها فال وال بأس إن يكن بين الشعر وبينها آالٌم مثل أنشدني فالٌن الفالني وشب  : قال محمد بن عمر المدائني
   . يجوز
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الجملة الثانية في الحث على تحسينها في الكتابة أمـا الحـث علـى تحسينهـا فـي الكتابـة فينبغـي للكاتـب أن يبالـغ في تحسينها 
   . في الكتابة ما استطاع تعظيمًا هللا تعالى

   . ب بسم اهللا الرحمـن الرحيـم فحسنـه أحسـن اللـه إليـهمن آت  "   : فقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

   . آانوا يحبون أن تحسن بسم اهللا الرحمن الرحيم  : سمعت حمادًا يقول  : وعـن واصـٍل مولـى أبـي عيينـة قـال  " 

ستعمال ثم إثبات السين وأما ما يجب من ترتيبها فأول ما يجب من ذلك إطالة الباء لتدل على األلف المحذوفة منها لكثرة اال
بأسنانها الثلـاث غيـر مرسـٍل لهـا إرسـاًال آمـا يفعلـه بعـض الكتاب فقد آره ذلك أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهللا 

فيم   : عنه وزيد بن ثابت والحسن وابـن سيرين حتى روى أن عمر رضي اهللا عنه ضرب آاتبًا على حذف السين منها فقيل له
   . في سين فجرى مثًال  : الضربك فق

ويروى أن غالمًا لعمر بن عبد العزيز آتب إليه من مصر آتابًا ولم يجعل لبسم اهللا الرحمن الرحيم سينًا فكتب إليه عمر يأمره 
   . اجعل لبسم اهللا الرحمن الرحيم سينًا وانصرف إلى مصر  : بالقدوم إليه فلما قدم قال

ن ثـم يكتـب السيـن بعـد المـدة آمـا يفعـل بعـض آتـاب المغاربة فقد روى محمد بن عمر المدائني وآذلك ال يمد الباء قبل السيـ
إذا آتب أحدآم بسم اهللا الرحمن الرحيـم   "   : مـن حديـث شعيـب بـن أبـي األشعـث أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال

   . فـال يمدهـا قبـل السيـن

   . وعـن ليـٍث عـن مجاهـد يرفعـه إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلم نحوه  " يعنـي البـاء 

   . ويروى مثله عن ابن عمر وابن سيرين

وعن عبد العزيز ابن عبد اهللا وعبد اهللا بن دينار وغيرهما أن العلماء آانوا يكرهون ذلك وينهون عنه أشد النهي حتى روي 
   . وددت أني لو رأيت األيدي تقطع فيه  : عـن الضحـاك بـن مزاحـم أنه قال

   . نعم يستحب المد بيـن السيـن والميـم آما هو عادة آتاب المصريين وأهل المشرق

إنـه مـن حسـن البيان حتى يروى أن عمر بن عبد العزيز آتب إلى   : وآذلك استحسنوا مد الحاء من الرحمـن قبـل الميـم وقالـوا
   . هللا الرحمن الرحيم فليمد الرحمنعماله إذا آتب أحدآم بسم ا

   . وهذا مما يتعاطاه آتاب المغرب دون آتـاب مصـر وأهـل المشـرق

   . أمـا غير ذلك من وجوه التحسين فيأتي الكالم عليه في الكالم على الخط إن شاء اهللا تعالى

الجملة الثالثة في بيان موضعها من المكتوب ويتعلق به أمران األمر األول تقدمها في الكتابة فيجـب تقديمهـا فـي أول الكلـام 
المقصـود مـن مكاتبـٍة أو واليـٍة أو منشـوٍر إقطـاع أو غيـر ذلـك تبرآـًا باالبتـداء بهـا وتيمنـًا بذآرهـا وعمـًال باألخبـار 

   . مـة فـي الجملـة األولـىواآلثـار المتقد

إنـي ألقـي   "   : علـى أنـه قـد اختلـف فـي معنـى قولـه تعالـى حكايـًة عـن بلقيـس حيـن ألقـي إليهـا آتـاب سليمـان عليـه السلـام
فذهب بعض المفسرين   :  " إلـي آتـاٌب آريـٌم إنـه مـن سليمـان وإنـه بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم أال تعلو علي وأتوني مسلمين 

وإنه بسم اهللا الرحمن الرحيم إلى آخر اآلية فيكون   : من آالم بلقيس وإنها حكت الكتاب بقولها  " إنه من سليمان   " إلى أن قوله 
   . ابتداء الكتاب بسم اهللا الرحمن الرحيم ويكون ذلك احتجاجًا على وجوب تقديمها

   . بدايـة آتـاب سليمان فيكون سليمان عليه السالم قد بدأ في آتابه باسمه  " ن سليمـان إنـه مـ  " وذهب آخرون إلـى أن قولـه 
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 فإن قيل آيـف سـاغ علـى ذلـك تقديـم اسمـه علـى اسـم اللـه تعالـى فـي الذآـر مـع أن األنبيـاء عليهـم السلـام أشـد النـاس أدبـًا
دة ملوك الكفر أنه إذا ورد عليهم آتاٌب بما يكرهون ربما مزقوا أعاله أو تفلوا فيه إنه آان عا  : مـع اللـه تعالـى فالجواب ما قيل

   . فجعل سليمان عليه السالم اسمه تقيًة السم اهللا تعلى فذآره أوًال

ومن هنا اصطلح الكتاب في الكتب الصادرة عن ملوك اإلسالم إلى ملوك الكفر بكتابة ألقاب الملك المكتوب عنه في وصل 
   . البسملة تأسيًا بسليمان عليه السالمفوق 

أما ما يكتب في طرة الواليات من العهود والتقاليد وغيرها فإنه في الحقيقة جزء من المكتوب فـال يوصـف بأنـه شـيء مقـدٌم 
   . علـى البسملـة

بسملة فيها ألقاب السلطان على ما وأمـا الطغـراة التـي آانـت توضـع فـي مناشيـر اإلقطاعـات فـي وصـٍل بيـن وصل الطرة وال
سيأتي في الكالم على آتابة المناشيـر فـي موضعـه إن شـاء اللـه تعالـى فإنهـا آتابـٌة أجنبيٌة مكتوبٌة بخط غير الكاتب فلم تنسب 

   . في الحقيقة إلى التقديم

فـي المناشيـر ومكاتبـات أهـل الكفـر مما سأل  على أن ذلك قد بطل في زماننا وهاتان المسألتان المتعلقتان بالطغراة المكتوبـة
عنه الشيخ جمال الدين بن نباتة في رسالته التي آتبهـا إلـى آتـاب ديـوان اإلنشـاء بالشـام فـي مباشـرة الشيـخ شهـاب الديـن 

   . محمـوٍد الحلبـي حيـن بلغـه أن بعضهم وقع فيه

ينبغي للكاتب أن يفرد البسملة في سطر   : عمر المدائني في آتاب القلم والداوةاألمر الثاني إفرادها في الكتابة قال محمد بن 
وحدهـا تبجيـًال السـم اللـه تعالـى وإعظامًا وتوقيرًا له ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 

وعلـى هـذه الطريقـة جـرى آتـاب اإلنشـاء فـي   " نهى أن يكتب في سطر بسم اهللا الرحمن الرحيم غيرها   " عليه وسلم 
   . مكاتبتهـم وسائـر مـا يصـدر عنهـم

أمـا النسـاخ وآتـاب الوثائـق فربمـا آتبـوا بعدهـا فـي سطرهـا الحمـد للـه أو الصلـاة علـى رسـول اللـه صلى اهللا عليه الطرف 
مور طلبـًا للتيمـن والتبـرك عمـًال بمـا رواه الـراوون لحديـث البسملـة الثاني في الحمدلة لما آان الحمد مطلوبًا في أوائل األ

آل أمٍر ذي بـاٍل ال يبـدأ فيـه بحمـد اللـه   "   : المتقـدم مـن روايـة أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه أنـه صلى اهللا عليه وسلم قال
مما يكتبونه من المكاتبات والواليات وغيرهما مما له شأٌن وباٌل اصطلـح الكتـاب علـى االبتـداء بـه فـي الكثير   " فهـو أجـذم 

آمكاتبات أآثر الملوك من قانات الشرق وآل ما تضمن نعمًة من المكاتبات ونحو ذلك وآالبيعات والعهود والتقاليد على رأي 
   . من يرى افتتاحها بالخطب وغير ذلك مما يأتي ذآره فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

ا آرروا الحمد المرات المتعـددة إلـى السبـع فـي الخطبـة الواحـدة علـى مـا سيأتـي ذآـره فـي موضعه إن شاء اهللا بل ربم
تعالى وأتوا بالحمد هللا بعد البسملة تأسيًا بكتاب اهللا تعالى من حيث أن البسملة آيٌة من الفاتحة آما هو مذهـب الشافعـي رضـي 

   . إن لـم تكن منها آما هو مذهب غيرهاللـه عنـه أو فاتحـٌة لهـا و

أما سائر المكاتبات والواليات المفتتحة بغير الحمد فإنما حـذف منهـا الحمـد استصغـارًا لشأنهـا إذ آـان االبتـداء بالحمـد إنمـا 
ه إن شـاء اللـه يكـون فـي أمـر له باٌل آما يدل عليه الحديث المتقدم وسيأتي الكالم على آل شـيء مـن ذلـك فـي موضعـ

   . تعالـى

   . وإنمـا افتتـح الكلـام بالحمـد لـأن النفوس تتشوف للثناء على اهللا تعالى  : قـال فـي الصناعتيـن

   . واالفتتاح بما تتشوف النفوس إليه مطلوٌب

الصيغة األولـى فالحمـد مقـدم فيهـا  أما بعد حمد اهللا أو أما بعد فالحمد هللا فأما  : وربما أتى الكتاب بالحمد بعد البعدية فكتبوا
معًنـى وإن لم يذآر لفظًا ألن قوله أما بعد حمد اهللا يقتضي تقدم حمد اهللا وأما الصيغة الثانية فإنها تقتضي تقـدم شـيء علـى 

   . الىالحمـد وال شـك أن المقـدم هنـا هـو البسملة على ما سيأتي في الكالم على أما بعد فيما بعد إن شاء اهللا تع
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   . فإني أحمد إليك اهللا  : ثـم قد يستعمل الحمد بصيغة الفعل آقولهم في المكاتبات

وقد اختلف فـي أي الصيغتيـن أبلـغ صيغـة الحمد هللا أو صيغة أحمد اهللا فذهب المحققون إلى أن صيغة الحمد هللا أبلغ لما فيها 
   . في علم المعانيمن معنى االستغراق والثبوت واالستمرار على ما هو مقرر 

وذهب ذاهبون إلى أن صيغة أحمد اهللا أبلغ ألن القائل الحمد هللا حاٍك لكون الحمد هللا بخالف القائل أحمد اهللا فإنه حامٌد بنفسه 
   . ولذلك يؤتى بالتحميد ثانيًا في الخطب بصيغة الفعل

   . ما إذا آان ذلك صادرًا عن الخليفة في مكاتبة أو غيرهاالصيغة األولى يحمده أمير المؤمنين في  : وله في االستعمال ثالث صيغ

   . الصيغـة الثانيـة نحمـده إمـا بنـون الجمـع الحقيقية آما إذا آان ذلك صادرًا عن

مثل أن يؤتى بذلك في بيعٍة لخليفٍة أو نحوها أو بنون الجمع للتعظيم آما إذا آان ذلك صادرًا عن الصيغة الثالثة أحمده بلفظ 
   . فراد آما إذا آان ذلك صادرًا عن واحد فقط حيث ال تعظيم لهاإل

الطرف الثالث في التشهد في الخطب قد جرت عادة المتأخرين باإلتيان بالتشهـد بعـد التحميـد فـي الخطـب ويكـون تابعـًا 
ونشهـد وإن آـان بعـد   : نحمده قيل بعـدهويشهد وإن آان قد قيل   : لصيغـة التحميد فإن آان قد قيل يحمده أمير المؤمنين قيل بعده

   . أمـا بعد حمد اهللا قيل والشهادة له بالجر عطفًا على حمد

   . على أن الخطـب الموجـودة في مكاتبات المتقدمين ال تشهد فيها

آل خطبٍة ليس   "   : ومستند المتأخرين في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وصححه البيهقي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
   .  " فيها تشهٌد فهي آاليد الجذماء 

الطرف الرابع في الصالة والسالم على النبي صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه في أوائل الكتب ال نـزاع فـي أن الصلـاة 
علـى النبـي صلـى اللـه عليه وسلم مطلوبٌة في الجملة وناهيك في ذلك قوله تعالـى فـي محكـم التنزيـل :   "  إن اللـه ومالئكتـه 
واألحاديـث الـواردة فـي الحث على ذلك أآثر من أن  يصلـون علـى النبـي يأيهـا الذيـن آمنـوا صلـوا عليه وسلموا تسليمـًا  " 

   . تحصر فناسب أن تكون في أوائل الكتـب تيمنـًا وتبرآـًا

 أن المعنى ما ذآرت إال وذآـرت معي .   وقـد جـاء فـي تفسيـر قولـه تعالـى :   "  ورفعنـا لـك ذآرك  " 

 فإذا أتي بالحمد في أول آتاٍب ناسب أن يؤتى بالصالة على النبي صلى اهللا عليـه وسلـم في أوله إتيانًا بذآره بعد ذآر اهللا
   . تعالى

مـن صلـى علـي فـي آتـاٍب لـم   "   : وقد روي من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال
   .  " تـزل الصلـاة جاريـًة لـه ما دام اسمي في ذلك الكتاب 

   . إال أنه ضعيٌف ضعفه المحدثون  : قال الشيخ عماد الدين في تفسيره

وقد رأينا بعض الكتاب ال يرى الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم في   : قال محمد بن عمر المدائني في آتاب القلم والدواة
   . الكتب فباءوا بأعظم الوزر مع ما فاتهم من الثواب

وإذا صلـى علـى   : ه األذآـاروأما السالم عليه صلى اهللا عليه وسلم بعد التصلية فقد قال الشيخ محيي الدين النووي في آتابـ
النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فليجمـع بيـن الصلـاة والتسليـم وال يقتصـر على أحدهما فال يقال صلى اهللا عليه فقط وال عليه 

   . السالم فقط
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قد نقل الشيخ عمـاد قال الشيخ عماد الدين بن وأما الصالة على اآلل والصحب بعد الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم ف
اللهم   : الديـن بـن آثيـر فـي تفسيـره اإلجمـاع علـى جـواز الصالة على غير األنبياء عليهم السالم بطريق التبعية مثل أن يقال

   . صل على سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ونحو ذلـك

وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه فـال نـزاع فيـه وإنمـا الخلـاف   : وعلـى هـذا يخـرج مـا يكتبونـه مـن قولهـم  : ثـم قـال
وقولـه  فـي جـواز إفـراد غيـر األنبيـاء عليهـم السلـام بالصالة :  فأجازه قوم محتجين بنحـو قولـه تعالـى :   "  وصـل عليهـم  " 

ومنعه آخرون احتجاجًا بأن الصالة صارت شعارًا لألنبياء عليهم   " اللهـم صـل علـى آل أبـي أوفـى   "   : وسلـمصلـى اللـه عليـه 
محمد عز وجل وإن آان   : السالم فال يلحق بهم غيرهم أبو بكر صلى اهللا عليه وسلم وإن آان المعنى صحيحًا آما ال يقال

   . عزيزًا جليًال

   . فعي رضي اهللا عنه أن ذلك ال يجوز في غير التبعيةثم الصحيح من مذهب الشا

وحكى النووي في األذآار فيه قوًال بأنه آراهة تحريم وقوًال بأنه آراهة تنزيه وقوًال بأنه خالف األولى ورجح آونه آراهة 
   . تنزيه ألنه شعار أهل البدع

منعه في الغائب من حي وميت وأنه ال يفرد به غير  وأما السالم على غير األنبياء فحكى النووي عن أبي محمٍد الجويني
   . عليٌّ عليه السالم بخالف الحاضر فإنه يخاطب به  : األنبياء فال يقال

إذا علمت ذلك فالصالة وتوابعها في أوائل الكتب قد تكون بعد التحميد في الخطبة آما في الواليات والمكاتبات المفتتحة 
   . لتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيـم وغيرهـا وآمـا فـي الكتـب المفتتحـة بالخطـببالخطب من البيعات والعهود وا

وقـد تكـون فـي صـدور المكاتبات المفتتحة بغيـر الخطـب آمـا آـان يكتـب فـي القديـم فـي صـدور المكاتبـات وأسأله أن 
   . تيصلي على محمد عبده ورسوله وهو مما أحدثه الرشيد في المكاتبا

   . وآان ذلك من أجل مناقبه  : قال في ذخيرة الكتاب

ويسأله أن يصلي على جده محمد ويخصون الصالة بعده بأمير   : وآان الخلفاء الفاطميون بمصر يقولون عن لسان الخليفة
   . المؤمنين علي رضي اهللا عنه على طريقة الشيعة

لسالم في ابتداء الكتب وصدورها ألنه تحية اإلسالم المطلوبة لتأليف الطرف الخامس في السالم في أول الكتب إنما جعل ا
أال   "   : القلوب فكما أنـه يفتتـح به الكالم طلبًا للتأليف آذلك تفتتح به المكاتبات وتصدر طلبًا للتأليف إذ يقول صلى اهللا عليه وسلم

   .  " أفشوا السالم بينكـم   ! أنبئكم بشيٍء إذا فعلتموه تحاببتم

سالٌم عليك وفي آخره والسالم عليك والمعنى فيه أن األول نكرٌة إذ لم يتقدم له   : وتقول في أول آتابك  : قـال فـي الصناعتين
آما أرسلنـا إلـى فرعـون رسوًال فعصى فرعون الرسول   "   : ذآر والثاني معرفٌة يشار به إلى السالم األول على حد قوله تعالى

   . بتنكير الرسول وفي الثاني بتعريفـه فأتى في األول  " 

  لعدم "وآذلـك قـول تعالـى فـي سـورة مريـم فـي قصة يحيى عليه السالم :   "  وسالٌم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا  
 تقدم ذآر السالم ثم قال بعد ذلك في قصة عيسى عليه السلـام :   "  والسلـام علـي يـوم ولـدت ويـوم أمـوت ويـوم أبعث حيًا  " 

اآتـب فـي أول آتابك سالم عليك واجعله تحيًة وفي آخره والسالم عليك واجعله   : وإلى ذلك يشير أحمد بن يوسف بقولـه
   . وداعًا

   . ـون ابتـداء فيكـون نكـرًة وسلـام الـوداع يكـون انتهـاًء فيكـون معرفـًة لرجوعـه إلـى الـأولوذلك أن سالم التحية يك
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عليك السالم احتجاجًا بما روي عن أبي مكعٍت األسدي أنه قال أتيت رسول اهللا   : وقـد آـره بعـض العلماء أن يقال في االبتداء
يا أبا مكعٍت عليك السالم تحية   : بـو مكعـٍت صادقـًا عليك السلـام أبـا القاسـم فقالمتقارب يقول أ  : صلى اهللا عليه وسلم فأنشدته

   . الموتى

طويل عليك سالم اهللا قيس بن عاصٍم ورحمته ما شاء أن يترحما قال   : وجعل ابن حاجب النعمان من ذلك قول عبدة بن الطبيب
   . در الكتاب وعجزهويكتب السالم بإسقاط األلف في ص  : ابن حاجب النعمان

وقولهم في أول الكتاب سالٌم عليك بالرفع ويجوز فيه النصب واالختيار الرفع وإن آـان النحـاة قـد   : قال أبو جعفر النحاس
إن ما آان مشتقًا من فعل فاالختيار فيه النصب نحو قولك سقيًا لك لـأن معنـى السلـام فـي الرفـع أعـم إذ ليـس يريـد   : قالـوا

   . أفعـل فعًال فيكون المعنى تحيًة عليك بنصب تحية

   . سالٌم عليك بمعنى سالٌم لك  : وقيل

   . وسيأتي الكالم على إتباع السالم الرحمة في الكالم على الخواتم فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . الطرف السادس في أما بعد اعلم أن أما بعد تستعمل في صدور المكاتبات والواليات وربما استعملت في ابتدائها

   . وهي مرآبـة مـن لفظين أحدهما أما والثاني بعد

وأجـاز  فأما أما فحرف شرط وبعد ظرف زمان إذا أفرد بنـي علـى الضـم قـال تعالـى :   "  للـه األمـر مـن قبـل ومـن بعـد  " 
   . الفـراء أمـا بعـدًا بالنصـب والتنويـن وأما بعٌد بالرفع والتنوين

   . إنه غير معروف  : وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال ومنعه النحاس وقال

ما بعدها بالحرف المالصق لما قبلها فتقول أما بعد أطال اهللا ثم أما تقع في آالم العرب لتوآيد الخبر والفاء الزمٌة لها لتصل 
   . فإني قد نظرت في األمر الذي ذآرته  ! بقاءك

ويجوز أما بعد فأطال اهللا بقاءك إني نظرت في ذلك فتثبت الفاء في أطال وإن آان معترضًا لقربه من أما ويجوز أما بعد 
وأجودها األول   : م أطال اهللا بقاءك فإني نظرت حكى ذلك آله النحاس ثم قالفأطال اهللا بقاءك فإني نظرت ويجوز أما بعد ث

   . وهو اختيار النحويين

   . وأجود منه أما بعـد فإنـي نظـرت أطـال اللـه بقـاءك  : قال

   . فـإن أضيفت بعد إلى ما بعدها فتحت فتقول أما بعد حمد اهللا ونحو ذلك

   . قال في ذخيرة الكتاب وإذا آانت بعد البسملة فمعناه أما بعد قولنا بسم اهللا الرحمن الرحيم فقد آان آذا وآذا

وقـد اختلـف فـي أول مـن قـال أما بعد :  فقيل داود عليه السالم وبه فسر فصل الخطاب في قوله تعالـى :   "  وآتينـاه الحكـمة 
علـى أحـد األقـوال وقيـل أول من قالها آعب بن لؤي جد النبي صلى اهللا عليه وسلم وقيل أول من قالها  وفصـل الخطـاب  " 

   . قس بن ساعدة اإليادي

   . ومعناه مهما يكن من شيء  : قال سيبويه
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  الفصل الثاني في الخواتم واللواحق  

وفيه سبعة أطراف الطرف األول في االستثناء بالمشيئة بأن يكتب إن شاء اهللا تعالى وفيه جملتان الجملة األولى في الحث على 
آتابة إن شاء اهللا تعالى اعلم أنه يستحب للكاتب عند انتهاء ما يكتبه من مكاتبٍة أو والية أو غيرهما أن يكتـب إن شـاء اهللا 

تعالى تبرآًا ورغبًة في نجاح مقصد الكتاب فقد ورد الحث على التعليق بمشيئة اهللا تعالى والندب إليه قال تعالى :   "  وال تقولن 
   .  "لشيٍء إني فاعٌل ذلك غدًا إال أن يشاء اهللا  

وذم قومًا على ترك االستثناء فقال :   "  إنا بلوناهم آما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحيـن وال يستثنـون فطـاف 
 إلى آخر القصـة .   عليهـا طائـٌف من ربك وهم نائمون فأصبحت آالصريم  " 

ن يترك للمساآين ما أخطأ المنجل آان باليمن رجٌل له جنٌة يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقي وآا  : قـال أصحـاب السيـر
من الزرع أو القطاف من العنب والنخل وما بقي على البسـاط الـذي يبسـط تحـت النخلـة فلمـا مات شح بنوه على المساآين بما 

لصريم آان يترآه أبوهم وحلفوا على قطعها في الغلس آيال يدرآهـم الفقـراء فأصابتهـا نـاٌر فـي الليـل فاحترقـت وأصبحـت آا
   . يعني الليـل المظلـم

 أنهـم لـم يقولـوا أن شـاء اللـه تعالى .   قـال المفسـرون :  والمـراد بقولـه :   "  وال يستثنـون  " 

وسمي استثناًء وإن آان بمعنى الشرط ألنه يؤدي مؤدى االستثناء من حيث أن معنى قولك ألخرجن إن شاء   : قال الزمخشري
   . اهللا وال أخرج إال أن شاء اهللا واحٌد

عل ذلك إن ما فعلت ذلك إن شاء اهللا وإنمـا يدخـل على مستقبل فتقول ال أف  : واعلم أن االستثناء ال يدخل على ماٍض فال يقال
وآذلك آل ما  شاء اهللا على حد قوله تعالى :   "  لقد صدق اهللا رسوله الرؤيـا بالحـق لتدخلـن المسجـد الحـرام إن شاء اهللا آمنين  " 

 ونحو ذلك .   فيه معنى االستقبال آما قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السالم :   "  وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنين  " 

أما ما ورد من ذلك بلفظ المضي مثل قول القائل لزوجته أنت طالٌق إن شاء اهللا فإنه وإن لم يكن مستقبًال لفظًا فإنه مستقبٌل 
   . معًنى إذ معناه اإلنشاء وإال لمـا وقـع بـه الطلـاق

   . إذا علمـت ذلـك فلفـظ إن شـاء اهللا تعالى في آخر المكاتبة أو الوالية ونحوهما يكون معلقًا بآخر المكتوب مما يناسب ذلك

   . آتعلقها بالتأييد من قوله واهللا تعالى يؤيده بمنه وآرمه إن شاء اهللا تعالى ونحو ذلك

ال نزاع في أنها أول خاتمٍة تكتب من خواتم المكتوب فمحلها من الجملة الثانية في محل آتابتها وصورة وضعها في الدرج 
الدرج أسفل المكتوب في وسـط الوصـل مكتنفـة ببيـاض عن يمينها وشمالها وبينها وبين السطر اآلخر من المكتوب آما بين 

   . سطرين أو دونه

الصغير آتبت معلقة مسلسلة على هذه الصورة اهللا  وقد جرت عادة الكتاب في آتابتها بأنها إن آانت بقلم الرقاع آما في القطع
تعالى أو ما قاربها وإن آانت بقلٍم جليل آالثلث ونحوه آتبت واضحة مبينة والغالب فيها أن تكون على هذه الصورة إن شاء 

   . اهللا تعالى

ي سطرهـا بـل تكـون مفـردًة فـي الطرف وال يضيـف الكاتـب إليهـا شيئـًا فـ  : قال جمال الديـن بـن شيـٍث فـي معالـم الكتابـة
الثاني في التاريخ وفيه تسع جمل الجملة األولى في معناه وقد اختلف في أصل لفظه فذهب قوٌم إلى أنه عربي وأن معناه نهاية 

النعمـان فـي  الشيء وآخـره يقـال فالٌن تاريخ قومه إذا انتهى إليه شرفهم وعليه يدل آلـام صاحـب مـواد البيـان وابـن حاجـب
   . ذخيـرة الكتـاب ونقـل الشيـخ عـالء الدين بن الشاطر في زيجه عن بعض أهل اللغة أن معناه التأخير فيكون مقلوبًا منه
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وذهب آخرون إلى أنه فارسي وأن أصله ماه زور فعرب مورخ ثم جعل اسمه التاريخ وإليه يرجع آالم السلطان عماد الدين 
ي تاريخه ويقال منه أرخت ورخت بالهمزة والواو لغتان ولذلك قالـوا فـي مصـدره تأريـخ وتوريـخ صاحب حماة رحمه اهللا ف
   . آما يقال تأآيد وتوآيد

   . أرخت لغة قيس ورخت لغة تميم  : قال في ذخيرة الكتاب

د رفضـوا هـذه اللغـة فـي وال تكاد ورخت تستعمل اليوم وآأن الكتاب آانوا قـ  : قال أبو هالل العسكري في آتاب األوائل
   . زمانـه وإال فهـي لغـٌة مستعملـٌة إلـى الـآن إال أنهـا لمـا غلبت في ألسنة العوام ابتذلت

والتاريخ هو عدد الليالي واأليام بالنظر إلى ما مضى من السنة أو الشهر   : قال الشيخ أثير الدين أبو حيان في شرح التسهيل
   . وهو محقق للخبر دال على قرب عهد الكتاب وبعده  : ي مواد البيانوإلى ما تبقى منهما قال ف

أجمعت العلماء والحكماء واألدباء   : الجملة الثانية في وجه االحتياج إليه قـال محمـد بن عمر المدائني في آتاب القلم والدواة
   . والكتاب والحسـاب علـى آتابـة التاريـخ في جميع المكتتبات

وال غنية عنه ألن التاريـخ يستـدل بـه علـى بعـد مسافـة الكتـاب وقربهـا وتحقيـق األخبـار علـى ما   : اية األربقال صاحب نه
   . هي عليه

   . لمـا استعملـوا الكـذب استعملنا لهم التاريخ  : وقد قال بعـض أئمـة الحديـث

مما يصدر عن الملوك والنـواب واألمـراء والـوزراء  وقد اصطلح الكتاب على أنهم يؤرخون المكاتبات والواليات ونحوها
   . وقضـاة القضاة ومن ضاهاهم بخالف المكاتبات الصادرة عن آحاد الناس فإنه لم تجر العادة فيها بكتابة تاريٍخ

آانت األمم السالفة تؤرخ بالحوادث العظام وبملك   : الجملة الثالثة قـال القضاعـي فـي عيـون المعـارف فـي تاريـخ الخالئـف
   . الملوك فكان التاريخ بهبوط آدم عليه السالم ثم بمبعث نوح ثم بالطوفان ثم بنار إبراهيم عليه السالم

إبراهيم إلى يوسف ومن يوسف إلى مبعـث موسـى عليـه السلـام ومن موسى إلى ثم تفرق بنو أبراهيم فأرخ بنو إسحاق بنار 
   . ملك سليمان عليه السالم

   . ثم بما آان من الكوائن

   . ومنهم من أرخ بوفاة يعقوب عليه السالم ثم بخروج موسى من مصر ببني إسرائيل ثم بخراب بيت المقدس

م يزالوا يؤرخون بذلك حتى تفرقت بنو معد وآان آلما خرج قوٌم من تهامة أرخوا وأما بنو إسماعيل فأرحوا ببناء الكعبة ول
   . بخروجهم

   . ثم أرخوا بيوم الفجار ثم بعام الفيل

   . وآان بنو معد بن عدنان يؤرخون بغلبة جرهم العماليق وإخراجهم إياهم من الحرم

   . ب داحسآحرب بني وائٍل وحرب البسوس وحر  : ثم أرخوا بأيام الحروب

وآانت حمير وآهالن يؤرخون بملوآهم التبايعة وبنار ضـراٍر وهـي نـاٌر ظهـرت ببعـض خـراب اليمن وبسيل العرم ثم أرخوا 
   . بظهور الحبشة على اليمن
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عليه وأما اليونان والروم فكانوا يؤرخون بملك بختنصر ثم أرخوا بملك دقلطيانوس القبطي وأما الفرس فكانوا يؤرخون بآدم 
   . السالم ثم أرخوا بقتل دارا وظهور اإلسكندر عليه ثم بملك يزدجرد

والذي ذآره السلطان عماد الدين صاحب حماة في تاريخه في دائرة اتصال التواريخ القديمة بالهجرة عشرون تاريخًا ذآر ما 
   . بينها وبين الهجرة من السنين إال أنه لم يراع الترتيب في بعضها وأهمل منها تاريخ يزدجرد لوقوعه بعد الهجرة

األول ما قبل الهجرة وقد أوردت منه تسعة عشر تاريخًا الـأول مـن هبـوط آدم عليـه القسم   : وبالجملة فالتواريخ على قسمين
   . السلـام

وقد اختلف فيما بينه وبين الهجرة اختالفًا فاحشًا فمقتضى ما في التوراة اليونانية على اختيار المؤرخين أن بينهما ستة آالف 
   . ن بينهما خمسة آالٍف وسبعمائة وتسعًا وستين سنةسنٍة ومائتين وست عشرة سنة وعلى اختيار المنجمين أ

ومقتضـى ما في التوراة السامرية على اختيار المؤرخين خمسة آالف ومائٌة وسبٌع وثالثون سنة وعلى اختيار المنجمين ينقص 
   . عن ذلك

   . ٍة وإحدى الثانـي من الطوفانومقتضـى مـا فـي التوراة العبرانية على اختيار المؤرخين أن بينهما أربعة آالٍف وسبعمائ

وبينه وبين الهجرة ثالثة آالٍف وتسعمائة وأربٌع وتسعون سنة على اختيار المؤرخين وعلى اختيار المنجمين ثالثة آالف 
   . وسبعمائة وخمٌس وعشرون سنة وثلثمائة وستة أيام

   . الثالث من تبلبل األلسن

الثة آالٍف وثلثمائٍة وأربٌع وستون سنة وعلى اختيار المنجمين ينقص عن ذلك وبينة وبين الهجرة على اختيار المؤرخين ث
   . مائتين وتسعًا وأربعين سنًة

   . الرابع من مولد إبراهيم عليه السالم

وبينه وبين الهجرة على اختيار المؤرخين ألفان وثمانمائٍة وثالٌث وتسعون سنة وعلى اختيار المنجمين ينقص عن ذلك مائتين 
   . سعًا وأربعين سنًةوت

   . الخامس من بناء إبراهيم الكعبة

   . وبينه وبين الهجرة ألفان وسبعمائة وثالث وسبعون سنة

   . السادس من وفاة موسى عليه السالم

   . وبينه وبين الهجرة على اختيار المؤرخين ألفان وثلثمائٍة وثماٌن وأربعون سنة

   . م بيت المقدسالسابع من عمارة سليمان عليه السال

   . وبينه وبين الهجرة ألٌف وثمانمائة وستون سنة

   . الثامن من ابتداء ملك بختنصر

   . وبينه وبين الهجرة ألٌف وثلثمائة وتسٌع وستون سنة
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   . بال خالف  : قال صاحب حماة

   . العاشـر مـن ملـك فيلبـس أبي اإلسكندر وبينه وبين الهجرة تسعمائة وخمس وأربعون سنًة ومائٌة وسبعة عشر يومًا

   . الحـادي عشر من غلبة اإلسكندر على ملك فارس وقتل دارا ملك الفرس

   . وبينه وبين الهجرة تسعمائٍة واثنتان وثالثون سنة ومائتان وتسعون يومًا

   . من مولد المسيح عليه السالم الثاني عشر

   . وبينه وبين الهجرة ستمائٍة وإحدى وثالثون سنًة

   . الثالث عشر من ملك أرديالونص وبينه وبين الهجرة خمسمائة وتسٌع وستون سنًة

   . الرابـع عشـر مـن ملك أردشير أول ملوك األآاسرة من الفرس

   . ن سنًةوبينه وبين الهجرة أربعمائٍة واثنتان وعشرو

   . الخامس عشر من خراب بيت المقدس المرة الثانية وبينه وبين الهجرة ثلثمائة وستٌّ وأربعون سنة

   . السادس عشر من ملك دقلطيانوس آخر عبدة األصنام من ملوك الروم على القبط

   . وبينه وبين الهجرة ثلثمائة وسبٌع وثالثون سنة وأحٌد وعشرون يومًا

   . مـن غلبـة أغشطـش ملـك الـروم علـى قلوبطـرا ملكة اليونان ومصرالسابـع عشـر 

   . وبينه وبين الهجرة مائتان وخمسون سنًة ومائتان وستة وأربعون يومًا

   . الثامن عشر من عام الفيل وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . نية أياموبينه وبين الهجرة ثالٌث وخمسون سنًة وشهران وثما

   . التاسع عشر من مبعث النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . وبينه وبين الهجرة ثالث عشرة سنًة وشهران وثمانية أيام

   . القسم الثاني ما بعد الهجرة وفيه تاريٌخ واحد وهو من هالك يزدجرد آخر ملوك الفرس

   . وآان بعد الهجرة بعشر سنين وثمانية وسبعين يومًا

ة الرابعة في أصل وضع التاريخ اإلسالمي وبنائه على الهجرة دون غيرها وقـد اختلـف فـي أصـل ذلك فحكى أبو جعفر الجمل
النحاس في صناعة الكتاب عن محمد بن جرير أنـه روى بسنـده إلـى ابـن شهـاب أن النبـي صلى اهللا عليه وسلم لما قدم 

   . يخالمدينة وقدمها في شهر ربيع األول أمر بالتار

   . وعلى هذا فيكون ابتداء التاريخ في عام الهجرة
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   . والمعروف عند العلماء أن ابتداء التاريخ بالهجرة آان في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  : قال النحاس

يمن قدم عليه ثم اختلف في السبب الموجب لذلك فذآر النحاس أن السبب فيه أن عامل عمر بن الخطاب رضـي اللـه عنـه بال
   . أما تؤرخون آتبكم فاتخذوا التاريخ  : فقال

   . ووافقه على ذلك صاحب مواد البيان

  : وذآر أبو هالل العسكري في آتابه األوائل أن السبب فيه أن أبا موسى األشعري آتب إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
إنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين آتٌب ال ندري على أيها نعمل قد قرأنا آتابًا منها محله شعبان فما ندري في أي الشعبانين 

   . ريخألماضي أو اآلتي فأحدث عمر التا

   . وتبعه على ذلك ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب

أي شعبان ال نـدري الذي نحن   : وذآر صاحـب حمـاة فـي تاريخـه أنـه رفـع إلى عمر رضي اهللا عنه صكٌّ محله شعبان فقال
ـر مؤقت فكيف التوصل إلى ما إن األموال قد آثرت وما قسمنـاه منهـا غي  : فيه أم الذي هو آٍت ثم جمع وجوه الصحابة وقال

إن لنا حسابًا نسميه ماه زور   : يجب أن نعرف ذلك من أمور الفرس فاستحضر الهرمزان وسأله فقال  : يضبط به ذلك فقالوا
   . ومعناه حسـاب الشهور واأليام فعمل عمر التاريخ

لما أراد عمر التأريخ جمع الناس للمشورة فقال   : في بيان صورة ابتدائهم وضع التاريخ من الهجرة قال في ذخيرة الكتاب
بـل بهجرتـه مـن مكـة إلـى   : بـل بوفاتـه وقـال بعضهـم  : نؤرخ بمبعث النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال بعضهـم  : بعضهم

   . اإلسلـام وقوتـه المدينـة ألنهـا أول ظهـور

   . فصوبـه عمـر واجتمـع رأيـه عليـه وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد ولد في عام الفيل المقدم ذآـره فـي التواريـخ القديمـة

   . ذي القرنيـنوآـان وقـوع ذلـك فـي اليوم الثانـي عشـر مـن شبـاط سنـة ثمانمائـٍة واثنتيـن وثمانيـن لـ  : قـال فـي ذخيـرة الكتـاب

وبعـث النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم علـى رأس أربعيـن سنـًة مـن والدتـه وأقـام بمكـة بعـد النبـوة عشر سنين ثم هاجر إلى 
   . المدينة في شهر ربيع األول بعد عشٍر من النبوة وقدم المدينة الثنتي عشرة ليلًة منه

ختلفوا في الشهر الذي تقع البداءة به فأشار بعضهم بالبداءة برمضان لشرفه وعظمه ثم بعد اتفاقهم على التأريخ من الهجرة ا
فقال عمر بل بالمحرم ألنه منصرف الناس من حجهم فرجعوا القهقـري ثمانيـًة وستيـن يومًا وهي القدر الذي مضى من أول 

   . المحرم إلى ذلك الوقت واستقر تاريخ اإلسالم من الهجرة

   . تواريخ األمم على أربعة تواريخ ابتداء بعضها مقدٌم على ابتداء بعٍضواستقرت   : قلت

   . أولها غلبة اإلسكندر على الفرس

   . وعليه تاريخ السريان والروم إلى زماننا

   . والثاني ملك دقلطيانوس ملك الروم على القبط

   . وعليه تاريخ القبط إلى زماننا

   . ا أفضل الصالة والسالموالثالث الهجرة النبوية على صاحبه

   . وعليها مدار التاريخ اإلسالمي
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   . والرابـع هلـاك يزدجرد آخر ملوك الفرس

وبه تؤرخ الفرس إلى زماننا وقد تقم بيان بعد ما بين تاريخ آل من غلبة اإلسكندر وملك دقلطيانوس وبين الهجرة في القبلية 
ي البعديـة فـي الكلـام علـى أصـول التواريـخ مـع مـا سبـق فـي المقالة األولى في وبعد ما بين تاريخ يزدجـرد وبيـن الهجـرة فـ

بيان ما يحتاج إليه الكاتٌب من ذآر مقدار سنة آل منها وعددها من األيام وسيأتي الكالم على استخراج بعضها من بعٍض فيما 
   . بعد إن شاء اهللا تعالى

في الكتابة بزمٍن معيٍن وهو ضربان الضرب األول ومداره الليالي دون األيام ألن سني  الجملة السادسة في آيفية تقييد التاريخ
العرب قمريٌة والقمر أول ما يظهر لألبصار هالًال في الليل فتكون الليالي بهذا االعتبار سابقًة لأليام إذ اليوم عندهم عبارٌة عن 

   . ي الصوم ونحوه وإما من طلوع الشمس على رأي المنجمينالنهار وهو إما من طلوع الفجـر علـى مـا ورد به الشرع ف

وإنما حمل على الليالي دون األيام ألن أول الشهر ليله فلو حمـل علـى األيـام   : قال أبـو إسحـاق الزجاجـي فـي آتابه الجمل
   . سقطـت منـه ليلـٌة

لليالي عن األيام للعلم أن مع آل ليلة يومًا فإذا مضى عدٌد من واستغني با  : قـال الشيـخ أثيـر الديـن أبو حيان في شرح التسهيل
   . الليالي مضى مثله من األيام فيجـوز أن يستغنـي بذآـر أحدهمـا عـن اآلخر

وقد ذآر جمال الدين عبد الرحيم بن شيٍث في آتابه معالم الكتابة أن آتب السلطان واألعيان تؤرخ بالليالي والكتب من األدنى 
   . على تؤرخ باأليامإلى األ

   . ولم أعلم من أين أخذ ذلك وال ما مستنده فيه

االعتبار األول أن يؤرخ ببعض ليالي الشهر وله ست حاالت الحالة األولى أن تقع   : إذا علم ذلك فلكتابة التاريخ ثالثة اعتبارات
كتابـة فـي الليلـة األولـى منـه فقـد ذآـر أبـو جعفـر الكتابة في الليلة األولى من الشهر أو في اليوم األول منه فـإن آانـت ال

   . النحـاس فـي صناعـة الكتاب أنه يكتب آتب غرًة شهر آـذا أو أول ليلـٍة مـن آـذا أو مستهـل شهـر آـذا أو مهـل شهـر آـذا

   . وحكـى الشيخ أثير الدين أبو حيان مثل ذلك عن بعضهم وزاد أنه يكتب أيضًا آتب أول شهر آذا

   . ال يجـوز حينئـذ لليلـٍة خلـت وال مضـت ألنهـم فـي الليلـة بعـد  : قـال النحـاس

   . وربما آتب بعض الكتاب ليلة االستنهالل لليلٍة تخلو  : قـال فـي ذخيـرة الكتاب

   . و مضت من شهر آذاوإن آانت الكتابة في اليوم األول وهو النهار الذي يلي الليلة األولى من الشهر آتب لليلٍة خلت أ

أول ليلة من شهر آذا أو مستهل شهر آذا   : ويجوز آتب لغرة الشهر أو ألول يوم من الشهر ومنع أن يقال حينئذ  : قال النحاس
   . أو مهمل شهر آذا موجهًا لذلك بأن االستهلـال إنمـا يقـع فـي الليـل

ب مـواد البيـان وبـه جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في ورقاته وتبعه على ذلك ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب وصاح
   . في الوراقة

   . فيقال أول الشهر آتب ألول ليلة منه أو لغرته أو مهله أو مستهله  : وآالم ابن مالك في التسهيل يوهم جواز ذلك فإنه قد قال

   . يلة سابقٌة باألوليةوأول الشهر أعم من اليوم والليلة بل هو إلى الليلة أقرب ألن الل

   . ومفتتح الشهر أول يوم منه  : قال الشيخ أثير الدين
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ومقتضى آالمه أنه يؤرخ بالمفتتح في اليوم األول من الشهر دون الليلة وفيه نظر بل الظاهر جواز استعماله فيهما بل الليلة 
   . بالمفتتح أولى لسبقهـا اليـوم آمـا تقدم أللهم إال أن يراعى فيه موافقة المفتتح لليوم في التذآير دون الليلة لتأنيثها

   . العرب تسمي أول ليلة من الشهر النحيرة ولكن ال تستعمله الكتاب في التواريخو  : قال في مواد البيان

الحالة الثانيةأن تقع الكتابة فيما بعد مضي اليوم األول من الشهر إلى آخر العشر فإن آان قد مضى منه ليلتان آتب لليلتين خلتا 
كتـب ليـوم خـال وال ليوميـن خلوا ألن ذآر الليالي في باب وال ي  : من شهر آذا أو لليلتين مضتا من قال في ذخيـرة الكتـاب

   . التأريخ أغلب آما تقول ليلة السبت وليلة األحد فتضيف الليلة إلى اليوم ألنها أسبق وال تضيف اليوم إلى الليلة

   . ومين مضياوحكى الشيخ أثير الدين أبو حيان أنه إذا مضى من الشهر يوم آتب ليوٍم مضى وإذا مضى يومان آتب لي

والتحقيق في ذلك أنه يختلف الحال فيه باختالف الكتابة في الليل والنهـار فـإن آتب في الليلة الثانية ناسب أن يكتب ليوم خال 
بـة من شهر آذا ألنه إن آتب لليلتين خلتا فهـو فـي الليلـة الثانيـة بعـد وإن آتـب لليلـٍة خلـت لـم يظهـر الفـرق بينـه وبيـن الكتا

   . فـي اليـوم الـأول من الشهر

   . وإن آتب في اليوم الثاني من الشهر ناسب أن يكتب لليلتين خلتا أو مضتا

   . وإن آان قد مضى من الشهر ثالث لياٍل آتب لثالٍث خلون أو مضين من شهر آذا أو لثالٍث لياٍل خلون أو مضين

لعشٍر خلون أو مضين أو لعشر لياٍل   : وآذا في الباقي إلى العشر فتقول ويجوز فيه لثالٍث خلت أو لثالث لياٍل خلت على قلة
خلون أو مضين أو لعشٍر أو لعشر لياٍل خلت الحالة الثالثة أن تقع الكتابة فيما بعد العشر إلى النصف فيكتب إلحدى عشرة 

   . خلت أو مضت من شهر آذا

   . ة خلون أو إلحدى عشرة ليلًة خلون على قلةأو إلحدى عشرة ليلًة خلت أو مضت ويجوز فيه إلحدى عشر

   . وآذا في الباقي إلى النصـف مـن الشهـر

ألحد عشر يومًا خال أو مضى   : فـإن صـرح بالمميز وآان مذآرًا أعيد الضمير عليه فقال  : قـال الشيـخ أثيـر الديـن أبـو حيـان
   . ونحو ذلك

   . آتب لنصف شهر آذا  : الحالة الرابعة أن تقع الكتابة في الخامس عشر من الشهر فيكتب

   . وأجازوا لخمس عشرة ليلة خلت أو مضت  : قال النحاس

   . وآالم ابن مالك في التسهيل يشير إلى جواز لخمس عشرة ليلًة خلت أو مضت أو بقيت على رأي من يجوز التاريخ بالباقي

   . لخمس عشرة خلت أو مضت أو بقيت صح  : ر الليلة فقالولو حذف ذآ

   . قال في التسهيل والتاريخ بالنصف أجود

المذهب األول أن   : الحالة الخامسة أن تقع الكتابة فيما بعد النصف من الشهر إلى الليلة األخيرة منه وفيه ألهل الصناعة مذهبان
   . لست عشرة خلت أو مضت أو لسـت عشـرة ليلـًة خلـت أو مضـت  : اليؤرخ بالماضي من الشهر آما في قبل النصف فيق

لعشريـن خلـت أو مضت أو لعشرين ليلة خلت أو مضت وآذا في البواقي إلى آخر التاسـع   : وآـذا إلـى العشريـن فيقـال
من المجهول إلى المحقق وهو  والعشريـن فيكـون التاريـخ فـي جميـع الشهـر من أوله إلى آخره بالماضي دون الباقي فرارًا

   . مذهب الفقهاء ألنه ال يعرف هل الشهر تامٌّ أو ناقٌص
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   . ورأيت علي بن سليمان يختـاره  : قال النحاس

   . وهـو أثبـت وحجته أقوى  : قـال فـي ذخيـرة الكتـاب

   . يما بعدهثم الشك أن من يرى التاريخ باليوم يجوز لستة عشر خال أو مضى من شهر آذا وآذا ف

   . المذهب الثاني أن يؤرخ بما بقي من الشهر

الطريق األول أن يجزم بالتاريخ بالباقي فيكتب ألربع عشرة ليلًة بقيت من شهر آذا ثم لثالث عشـرة   : وللمؤرخين فيه طريقان
   . الكتـاب ليلـًة بقيـت وهكـذا إلـى الليلـة األخيـرة مـن الشهـر فيكتـب لليلـٍة بقيـت وهـو مذهـب

ورأيـت بعـض العلمـاء وأهل النظر يصوبونه ألنهم إنما يكتبون ذلك على أن الشهـر تامٌّ وقد عرف معناه وأن   : قـال النحـاس
   . آاتبه وقارئه إنما يريد إذا آان الشهر تامًا فال يحتاج إلى التلفظ بـه

اويـة بـن أبـي سفيان رضي اهللا عنه حين آتـب عـن النبـي صلـى اهللا واحتجـوا لذلـك بـأن مع  : قـال محمـد بـن عمـر المدائنـي
وآتب معاوية بن أبي سفيان لثالث لياٍل بقين من ذي القعدة بعد فتح مكة سنة   : عليه وسلم البن الحضرمي آتب في آخر الكتاب

   . ثماٍن ثم قرأه عثمان بن عفان رضـي اللـه عنـه والناس حوله

   . وقع مثل ذلك في آالم النبوة وقد  : قال النحاس

التمسوها في العشر األواخر لسابعٍة تبقـى أو   : فقد ورد في الحديـث أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال فـي ليلـة القدر
   . لخامسـٍة تبقـى

   . وهـذا الحديـث الـذي استشهـد بـه النحـاس ثابـٌت فـي الصحيـح فـال نـزاع فـي العمل به

الطريق الثاني أن يعلق التاريخ بالباقـي علـى شـرط فيكتـب ألربـع عشـرة إن بقيـت أو ألربـع عشرة ليلة إن بقيت وعلى ذلك 
ألربع عشرة ليلًة بقيت   : في الباقي فرارًا من إطالقا التاريخ بما ال يعلم تمامه أو نقصه وتعليقًا له على حكم التمام وآأنه يقول

   . تمامًامن الشهر إن آان 

   . ومن يرى التاريخ باأليام يجوز ألربعة عشر يومًا من شهر آذا وآذا في الجميع

الحالة السادسة أن تقع الكتابة في الليلة األخيرة من الشهر أو في اليوم األخير منه فإن آان في الليلة األخيرة منه آتب آلخر 
   . ليلٍة من شهر آذا أو في سلخ شهر آذا أو في انسالخـه

   . وإن آـان فـي اليوم اآلخر منه آتب آلخر يوٍم من شهر آذا أو في سلخه أو انسالخه أيضًا

   . ولم يختلفوا هنا في جواز التاريخ باليوم

   . وذلك أن الشهر يبتديء بابتداء الليالي وينقضي بانقضاء النهار  : قال ابن حاجب النعمان

اب مصر يستعملونه بالديار المصرية أن يجعل شهٌر ثالثين يومًا وشهٌر تسعًة وذآر صاحب مواد البيان أن الذي آان آت
وآتـاب زماننـا قـد أهملـوا النظـر فـي ذلـك جملـًة وعولـوا على التاريخ باأليام واقفين عند حد   : وعشرين وهذا جنوح قلـت

آتـب فـي مستهـل شهـر آـذا ثـم فـي ثانـي   : اليـوم الـأول اليوم الذي ينتهـي إليـه العـدد مـن الشهـر عنـد الكتابـة فيكتبـون فـي
شهـر آـذا أو ثالثـه إلـى العشـر ثـم في حادي عشره وثاني عشره إلى العشرين ثم في العشرين من شهر آذا أو الحادي 

   . والعشرين والثاني والعشرين إلى التاسع والعشرين



 

439 
 

   . هر آذا ال يعرفون غير ذلكوفي اليوم األخير من الشهر يكتبون في سلخ ش

ثـم ممـا يستحسـن فـي التاريخ أنه إذا وقعت الكتابة في يوم مشهور آأيام المواسم أرخ به مع قطع النظـر عـن عـدد مـا مضـى 
   . مـن الشهـر أو بقـي منـه

ـوم عرفـة وفـي عاشـره آتـب فيكتـب في اليوم األول من شوال آتب في يوم عيد الفطـر وفـي تاسـع ذي الحجـة آتـب فـي ي
فـي يـوم عيـد النحـر أو فـي يوم عيد األضحى وفي حادي عشره آتب في يوم القر بفتح القاف سمي بذلك ألن الناس يستقـرون 
م فيـه بمًنـى وفـي ثانـي عشـره آتـب فـي يـوم النفـر الـأول لـأن الحجيـج ينفـرون فيـه مـن مًنـى وفـي ثالث عشره آتب في يو

   . النفر الثاني

االعتبار الثاني أن يؤرخ بجملة من أيام الشهر فإن أرخ بعشر من الشهر بناه على التأنيث فيكتب آتب في العشر األولى أو في 
   . العشر األول بضـم الهمـزة وفتـح الـواو جمـع أوله

سطـى أو آتـب فـي العشـر األخـرى أو فـي أو آتب في العشر الوسطى أو في العشر الوسط بضم الواو وفتـح السيـن جمـع و
   . العشـر األخـر بضم الهمزة وفتح الخاء جمـع آخـرٍة

   . وال يكتـب العشـر األول وال األوسط وال اآلخر  : قـال الشيـخ أثيـر الديـن أبـو حيـان

األخر لئال يلتبس باآلخر بمعنى الثاني يكتب وآتب في العشر اآلخرة أو األواخر وال يكتب األخرى وال   : وقال بعض النحويين
   . أو األخر بمعنى الثواني

   . وقد تقدم في الكالم على أيام الشهر أن العرب تسمي ليالي الشهر آل ثالث منها باسٍم وقد تقدم ذآر أسمائها هناك

الثلـاث األخيـرة منه آان للكاتب أن فإذا وقعـت الكتابة في ثالٍث منها آالغرر وهي الثالث األولى مـن الشهـر والـدآدي وهـي 
   . يؤرخ بها آما يؤرخ بعشر من األعشار الثالث بـل الثلـاث أقـرب لمعرفـة التاريخ في العشر

   . وإن أرخ بالثالث األخيرة مـن الشهـر آتـب الـدآدي  : وقد أشار إلى ذلك الشيخ أثير الدين في شرح التسهيل فقال

ام مشهـورٌة أرخ بهـا آاأليـام المعلومـات وهـي العشـر الـأول مـن ذي الحجـة واأليـام المعـدودات وإذا آـان فـي السنـة أيـ
   . وهـي أيـام التشريـق علـى مـا تقدم ذآره في موضعه آان للكاتب أن يؤرخ بها

تاريـخ بطائـق الحمام وقد سبق في االعتبار الثالث أن يؤرخ بأجزاء اليوم أو الليلة وأآثـر مـا يحتـاج الكاتـب إلـى ذلـك فـي 
الكالم على األيام أن آل واحٍد من الليل والنهار اثنتا عشرة ساعًة زمانية تطول بطول أحدهما وتقصر بقصره ولكل ساعـٍة 

منهـا اسـم يخصهـا آالشـروق وهـو أول ساعـات النهار والغروب وهو آخر ساعاته والشفق وهو أول ساعات الليل والصباح 
   . آخر ساعاتهوهو 

فينبغي للكاتب إذا آتب بطاقًة من بطائق الحمام أن يكتب الساعة التي آتبت فيها من ساعات الليل أما ساعات الليل فال يتأت 
فيها ذلك ألن الحمام ال يسرح في الليل اللهم إال أن تدعو الضرورة إلى التاريخ بساعٍة من ساعات الليل في بعض المكاتبات 

   . فيؤرخ بها

وهذا الترتيب قد ترآه آتـاب زماننـا وصـاروا يؤرخـون بالساعـات المشهـورة عندهـم آاألولى من النهار أو الثانية أو   : قلت
   . وقت الظهر أو وقت العصر ونحو ذلك

ـا ومقاطعهـا شمسيـٌة الضرب الثاني التاريخ العجمي ومداره األيـام دون الليالـي لـأن سنتهـم مـع اختالفهـا فـي الشهـور ومبادئه
   . والشمـس محـل ظهورهـا النهـار دون الليل فلذلك أرخوا باأليام
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حضرت مجلس المتوآل وإبراهيم بن العباس يقرأ   : قال أحمد بن يحيى البالذري  : قال أبو هالل العسكري في آتابه األوائل
رته ولطـف معانيـه والجماعـة تشهد له بذلك فدخلتني الكتاب الذي أنشأه في تأخير النوروز والمتوآل يتعجب من حسن عبا

أرخ السنة الفارسية بالليالي   : ما نراه فما هو قلت  : فأعـادوا النظر وقالوا  ! يا أمير المؤمنين في هذا الكتـاب خطـأ  : نفاسٌة فقلت
هو جزء من ثالثين جزءًا من الشهر والعجم تؤرخ باأليام واليوم عندهم أربٌع وعشرون ساعًة تشتمل على الليل والنهار و

   . فشهدوا بصحة ما قلته واعترف به إبراهيم  : والعرب تؤرخ بالليالي ألن سنيهم وشهورهم قمرية وابتداء الهالل بالليل قال

   . ليس هذا من علمي  : وقال

وأآثـر مـا يحتـاج إلـى ذلـك فـي تحويـل السنيـن ونقـل النيـروز عند دوران السنين آما في آتاب إبراهيـم بـن العبـاس   : قلـت
المقـدم ذآـره وآذلـك فـي آتابـة الهـدن فسيأتي أنه يجمع فيها بين التاريخ العربي والعجمي جميعًا ويجب فيه تقديم العربي على 

تب آتب لعشٍر خلون من المحرم سنة ثمانمائٍة موافقًا للعاشر من توت من شهور القبط أو العاشر من تشرين العجمي مثل أن يك
األولى من شهـور السريـان أو العاشـر مـن ينيـر مـن شهـور الـروم أو العاشـر مـن أفروديـن مـاه مـن شهـور الفرس ونحو 

   . ذلك

قد علمت أن فائدة التاريخ إنما تتحقق بذآر السنة بعد اليوم والشهـر وإال فـال يعلـم مـن  الجملة السابعة في تقييد التاريخ بالسنة
   . أي السنيـن

فـإذا آتـب يـوم آـذا من شهر آذا آتب بعد ذلك سنة آذا سواٌء آان التاريخ عربيًا أو عجميًا أو مرآبًا منهما مثل أن يكتب سنة 
   . الـروم أو سني الفرسآذا من الهجرة الموافق لكذا مـن سنـي 

   . ثم للكاتب في آتابة تاريخ السنة مصطلحان

المصطلح األول أن يكتب سنة آذا فيحتاج إلى حذف الهاء من العدد على قاعدة حذفها من عدد المؤنث مثل أن يكتب سنة ست 
   . وثمانمائٍة ونحو ذلك وعلى هذا اصطلح آتاب الديار المصرية وبالد المشرق

المصطلح الثانـي أن يكتـب عـام آـذا فيحتـاج إلـى إثبـات الهـاء فـي العـدد علـى قاعـدة إثباتهـا فـي عـدد المذآر مثل أن يكتب 
إن العـام يختـص بالخصـب والسنـة تختـص بالمحـل   : عام ستٍة وثمانمائٍة وعلى نحو ذلك يجري آتاب الغرب غالبًا لما يقال

   . في الكالم على السنين فيما يحتاج إليه الكاتب في المقالة األولىعلـى مـا تقـدم ذآره 

الجملة الثامنة في معرفة بعض التواريخ من بعض قـد ذآـر فـي مـواد البيـان أن مـن جملـة أدب الكاتـب العلـم بتواريـخ سنـي 
   . فيـه مـن آـل شهـٍر وسنـة من سني األمم العالـم واستخـراج بعضها من بعـض فـي آـل وقـٍت مـن أوقـات اليـوم الـذي هـو

   . وقد تقدم أيضًا أن المستعمل من التواريخ في زماننا بين األمم أربعة تواريخ بعضها أقدم من بعض

أولها تاريخ غلبة اإلسكندر وهو التاريخ الذي تؤرخ به السريـان والـروم والفرنجـة ومـن فـي معناهم إلى اآلن وهو بعد 
فيما حرره الشيخ عالء الدين بن الشاطر في زيجه بثالثة آالٍف وسبعمائة وخمس وثالثين سنًة وثلثمائٍة وعشرين الطوفان 

   . يومًا

الثاني التاريخ من ملك دقلطيانوس وهو الذي يؤرخ به القبط إلى اآلن وربما عبروا عنه بتاريخ الشهـداء إشـارة إلـى تسميتهـم 
ن القبـط شهـداء وهو بعد غلبة اإلسكندر بخمسمائٍة وأربع وتسعين سنة وثلثمائة واثنين وثالثين الذيـن قتلهـم دقلطيانـوس مـ

   . يومًا

الثالث التاريخ من الهجرة وعليه تاريخ اإلسالم وهـي بعـد ملـك دقلطيانـوس بثلثمائـة وسـت وثالثين سنة وثلثمائة وأحٍد 
   . وعشرين يومًا

   . يزدجـرد آخـر ملوك الفرسالرابـع التاريـخ مـن هلـاك 
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   . وقد تقدم أنه بعد الهجرة بعشر سنين وثمانيٍة وسبعين يومًا

  : فأما التاريخ السرياني والرومي وهـو الـذي مبـدأه مـن غلبـة اإلسكنـدر فقـد تقـدم أن شهـور السريانيين اثنا عشر شهرًا وهي
   . ني شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلولتشرين األول تشرين الثاني آانون األول آانون الثا

منها سبعة أشهر آل شهر منها أحٌد وثالثون يومًا وهي تشرين األول وآانون األول وآانون الثاني وأذار وأيار وتموز وآٌب 
   . تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول  : وأربعة أشهر آل شهر منها ثالثون يومًا وهي

ثمانية وعشرون يومًا وهو شباط فتكون أيام سنيه ثلثمائٍة وخمسًة وستين يومًا ويضاف إليه ربع يوم مراعاًة للسنـة ومنها واحٌد 
   . الشمسيـة فتصيـر ثلثمائـة وخمسـًة وستيـن يومـًا وربع يوم ينقص جزءًا يسيرًا

ضافة ربع اليوم في السنين األربع إليه ومن أجل ذلك يعـدون ثلـاث سنيـن بسائط يكون شباط فيها تسعة وعشرين يومًا إل
   . وتكون السنة فيها ثلثمائٍة وستًة وستين يومًا

وقـد تقـدم أيضًا أن شهور السنة الرومية تضاهي شهور السنة السريانية في عدد األيام بل هي هـي إال أن الـروم يسمـون 
م موافقًا لكانون الثاني وهو الشهر الرابع من شهور أشهرهـم بأسمـاء غيـر أسمـاء شهـور السريـان ويكـون أول شهوره

   . السريان ويكون آخر شهورهم موافقًا لكانون األول

   . ينيـر فبرايـر مـارس إبريـل مايـه يونيه يوليه أغشت شتنبر أآتوبر نونمبر دجنبر  : وأسمـاء شهورهـم

وحينئذ فيكون وأما التاريخ القبطي وهو الذي مبدأه من ملك وال فرق في شيٍء منها سوى اختالف األسماء وابتداء رأس السنة 
توت بابـه هتـور آيهـك طوبـه أمشيـر برمهـات برمـوده   : دقلطيانوس فقد تقدم أن شهور السنة القبطية اثنا عشر شهرًا وهي

   . بشنـس بؤونـة أبيب مسرى

م يسمونها أيـام النسـيء فتكـون أيـام سنتهـم ثلثمائـٍة وآل شهر منها ثالثون يومًا من غير اختالف ثم بعد مسرى خمسة أيا
وخمسـًة وستيـن يومـًا وتزيـد بعـد ذلك ربع يوم في آل سنة آما في التاريخ الرومي وقد اصطلحوا على أن يعدوا منها ثالث 

النسيء فيهـا ستـة أيـام وزيـادة  سنين بسائط آل سنة منها ثلثمائة وخمسٌة وستون يومًا ال زيادة فيها والرابعة آبيسٌة تكون أيام
   . ربـع يـوم وتصيـر أيـام تلـك السنة ثلثمائة وستة وستين يومًا على نحو ما تقدم في السرياني والرومي

وهو الذي مبدأه الهجرة فقد تقدم في الكالم على الشهور في المقالة األولى أن شهور سنة العرب اثنا   : وأما التاريخ العربي
   . عشر شهرا

المحرم صفر ربيـع الـأول ربيـٌع اآلخـر جمـادى األولـى جمـادى اآلخرة رجٌب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو   : وهي
   . الحجة

وأنها قمرية مدارها رؤية الهالل إال أن المنجمين اعتمدوا فيهـا علـى الحسـاب دون الرؤيـة لتصحيـح حساب التواريخ ونحوها 
تامًا عدده ثالثون يومًا وشهرًا ناقصًا عدده تسعٌة وعشرون يومًا على ترتيب شهور السنة فالمحرم عندهم  وجعلوا فيها شهرًا

تام وصفـر ناقـص وربيـع الـأول تـامٌّ وربيٌع اآلخر ناقٌص وجمادى األولى تـام وجمـادى اآلخـرة ناقـص ورجـب تـام وشعبـان 
   . مٌّ وذو الحجة ناقصناقـص ورمضان تام وشوال ناقٌص وذو القعدة تا

فيكون من السنة ستة أشهر تامة وستة أشهر ناقصة وتكون السنة حينئذ ثلثمائة يوم وأربعًة وخمسين يومًا ويلحقها بعد ذلك 
آسٌر في آل سنة وهو خمس يوم وسدس يوم فتصير السنة ثلثمائة يوم وأربعة وخمسين يومـًا وخمـس يـوم وسـدس يـوم 

سنـة ويجعلـون الكبيسـة سنـًة بعـد سنـة ثـم سنـًة بعـد سنتين ثم سنًة بعد سنة وعلى هذا الترتيب إلى آخر  مفرقـة فـي ثالثيـن
الثانية والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشـرة والحاديـة   : الثالثين فتكون الكبائس هي

   . العشرين والتاسعة والعشرينوالعشرين والرابعة والعشرين والسادسة و
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فتكـون آـل سنـٍة منهـا ثلثمائة وخمسًة وخمسين يومًا ويجعل الزائد فيها في ذي الحجة فيكون فيها ثالثين يومًا وباقي سني 
ألصل في الثالثين بسائـط آـل سنـة منهـا ثلثمائـة وأربعـٌة وخمسـون يومـًا وذو الحجـة فيهـا تسعـٌة وعشرون يومًا بناء على ا

   . أن يكون شهٌر تامًا وشهٌر ناقصًا

وهو الذي مبدأه من هالك يزدجرد فقد تقدم في الكالم على الشهور أن سني الفرس اثنا عشر شهرًا آـل   : وأما التاريخ الفارس
   . شهـر منهـا ثالثـون يومـًا

   . هرماه أبان مـاه أدرمـاه ذي مـاه بهمـن مـاه اسفندرامـاأفروديـن مـاه أرديهشتمـاه حردادماه تيرماه تردماه شهريرماه م  : وهـي

وبيـن أبـان مـاه وأدرماه خمسة أيام تسمى المسترقة بمثابة أيام النسيء في آخر سنة القبـط وبمقتضـى ذلـك تكون سنتهم ثلثمائة 
   . وخمسًة وستين يومًا وليس فيها زيادٌة وال نقٌص

   . تخراج تواريخ بعض السنين المذآورة من بعضفال بد من معرفة هذه األصول الس

ثـم ممـا يجـب تعرفه بعد ذلك أن تعلم أن التاريخ السرياني والرومي سنونه سريانية أو رومية على ما تقدم فيعتبر فيها ما 
يهـا مـا يعتبـر فـي يعتبر في السنين السريانية والرومية من عدد األيام والكبائس والتاريخ القبطـي سنونـه قبطيـة فيعتبـر ف

السنيـن القبطيـة مـن األيـام والكبائس والتاريخ العربي سنونه عربية فيكون على ما تقدم في السنيـن العربيـة مـن عـدد األيـام 
لمـت والكبائـس والتاريـخ الفارسي سنونه فارسية فيعتبر فيها ما يعتبر في السنين الفارسية من عدد األيام وال آبيسة فيها إذا ع

ذلـك فـإذا أردت استخـراج بعـض هـذه التواريـخ مـن بعـٍض فانظـر التاريخ المعلوم عندهـا عنـدك آالتاريـخ العربي مثًال عند 
اإلسالميين فجعل السنين تامة من التاريخ المعلوم أيامًا وزد عليهـا مـا مضـى من السنة المكسورة من الشهور واأليام إلى اليوم 

تعلم موافقته لمثله من التاريخ المجهول ثم انظر فإن آان التاريخ المعلوم أقدم من التاريخ المجهول فانقص من الذي تريد أن 
أيام التاريخ المعلوم ما بين التاريخين من األيام فما بقي فهو أيام التاريخ المجهول وإن آان التاريخ المجهول أقدم فازد ما بين 

   . أيام التاريخ المعلوم فما بلغ فهو أيام التاريـخ المجهـول التاريخين من األيام فما بقي فهو

فـإذا علمـت أيـام التاريـخ المجهـول بزيادة ما بين التاريخين على أيام التاريخ المعلوم أو نقصانهـا منـه علـى مـا تقـدم فاجعـل 
ما حصل معك من أيام التاريخ المجهول الذي تريد استخراجـه فما آان فهو السنون التامة للتاريخ الذي تريد استخراجه فإذا 

فهـو السنيـن التامـة فخذ منها لكل شهر عدد أيامه وما بقي من األيام دون شهر فهو الماضي من أيام بقي شيٌء من األيام 
   . الشهر الذي يلي ذلك

مثـال ذلـك إذا أردت أن تستخـرج التاريـخ السريانـي أو الرومـي الموافـق آلخـر سنـة ثمانمائـة مـن الهجرة فقد تقدم لك أن 
ي مبدأه من غلبة اإلسكندر على الفرس وهو قبـل الهجـرة بتسعمائـة سنـٍة واثنتيـن وثالثيـن سنة التاريخ السرياني والروم

ومائتين وسبعٍة و ثامنين يومًا وذلك ثلثمائة ألف يوم وأربعون ألف يوم وسبعمائة يوم فاحفظ ذلك ثم ابسط الماضي من سني 
ة في عشرة آالف وستمائة وأحد وثالثين يومًا وهي بسط السنة العربية الهجرة وهو ثمانمائـة سنـة أيامـًا بـأن تضـرب الثمانمائ

من حين آسرها الزائد على أيامها وهو خمس يوم وسدس يوم يكون ثمانية آالف وخمسمائـة ألف وأربعة آالف وثمانمائة 
انون ألفًا وأربعمائة فاقسمه على ثالثين وهي مخرج الكسر الذي هو الخمس والسدس يخرج بالقسمة مائتا ألف وثالثة وثم

وثالثة وتسعون وهو عدد أيام الثمانمائـة سنـة فاضفـه علـى مـا بيـن غلبة اإلسكندر والهجرة من األيام وهو ثالثمائة ألف 
وأربعون ألفًا وسبعمائة يوم ويكون الجمع ستمائة ألف وأربعًة وعشرين ألفًا ومائًة وثالثًة وتسعين فاجعل تلـك األيام سنين 

ية بأن تضرب تلك األيام في أربعة يحصل منها ألفًا ألف وأربعمائة ألف وستٌة وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون سريان
يومًا فاقسمه على ألف وأربعمائٍة وأحد وستين يخرج بالقسمة ألٌف وسبعمائة وثمانية وهي سنون تامة ويفضل بعد ذلك ألٌف 

أربع يخرج ثالثمائة وستة وأربعون يومًا ويكون ذلك أحد عشر شهرًا من أول تشرين وثمانمائة وأربعة وثمانون فاقسمها على 
األول وأحد عشرة يومًا من الشهر الثاني عشر من الشهور السريانية وهي أيلول فيكـون آخـر يـوم من سنة ثمانمائة هجرية 

   . موافقًا لليوم الحادي عشر من أيلول سنة ألف وسبعمائة وتسع من السريانية

وإن أردت أن تستخرج التاريخ القبطي آلخر سنة ثمانمائٍة فقد تقدم أن التاريخ القبطي ابتداؤه من ملك دقلطيانوس على القبط 
وهو قبل الهجرة بثلثمائة وسبع وثالثين سنة وثلثمائٍة وعشرين يومًا وجملة أيامه مائة ألف يوم وثالثٌة وعشرون ألف يوم 

أضف أيام الماضي من سني الهجرة وهو مائتا ألف وثالثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثالثة وتسعون وأربعمائة يوم وتسعة أيام ف
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على ما تقدم في التاريخ السرياني على ما قبل الهجرة وهو مائة ألف وثالثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وتسعة أيام يكون 
سنين قبطية بـأن تضـرب ذلـك فـي أربعـة عـدد مخـرج  المجموع أربعمائة ألٍف وستة آالف وتسعمائة يوم ويومين فاجعله

آسـر السنـة القبطيـة وهو الربع الزائد على الخمسة وستين يكـون ألـف ألـف وستمائـة ألـف وسبعـة وعشريـن ألفـًا وستمائـة 
السنيـن القبطيـة التامة  وثمانيـة فاقسمـه علـى ألف وأربعمائة وأحد وستين يخرج بالقسمة ألف ومائة وأربعة عشر وهـو عـدد

ويبقى بعد ذلك أربعٌة وخمسون فاقسمه على األربعة المذآورة يخـرج بالقسمـة أربعـة عشر وهي أيام من الشهر األول من 
السنة القبطية الناقصة فيكون آخر يوم من سنة ثمانمائة للهجرة موافقًا لرابع عشر شهر توت سنة ألف ومائة وخمس عشرة من 

   . بطيةالسنين الق

وإن أردت أن تستخـرج التاريـخ الفارسـي آلخـر سنـة الثمانمائـة المذآـورة فقـد تقـدم أن ابتـداء التاريخ الفارسي بعد الهجرة 
بعشر سنين وثمانين يومًا وجملة أيامه ثالثة آالف يوم وستمائة يوم وأربعٌة وعشرون يومًا فأسقطها من الحاصل من أيـام 

مـن الهجـرة إلـى آخـر الثمانمائة يكون الباقي بعد ذلك مائتي ألٍف وتسعًة وسبعين ألفًا وثمانمائة وتسعًة النسـيء الماضـي 
وستين يومًا فاقسمهـا علـى ثلثمائة وخمسة وستين يخرج لك سبعمائة وستٌة وستون سنة وهو عدد السنين الفارسية التامة 

لكـل شهـر عـدد أيامـه وهـو ثالثـون يومـًا ويبقـى تسعـة أيـام منهـا خمسـة ويفضل بعد ذلك مائتان وتسعٌة وسبعون يومًا فخـذ 
أيـام فـي نظيـر الخمسـة األيـام الزائدة في آخر أبان ماه المعروفة بالمسترقة يبقى أربعة أيام من شهر ذي ماه وهو الشهر 

لرابع من ذي ماه من شهور الفرس سنة سبعمائة العاشر من شهورهم فيكون آخر يوم من ثمانمائة من الهجرة موافقًا لليوم ا
   . وسبع وستين

فلـو فـرض أنه مضى من سنة إحدى وثمانمائة ستة أشهر مثًال فاجعل األشهر شهرًا تامًا وشهرًا ناقصًا على ما تقدم تكون 
   . غير العمل في شيء من ذلكأيامها مائًة وسبعة وسبعين يومًا فأضفها على أيام الثمانمائة وافعل فيها ما تقدم ذآره ال يت

إذا أردت استخراج التاريخ السرياني في آخر جمادى اآلخرة سنة إحدى وثمانمائة فأضف مائة وسبعة وسبعين   : مثال ذلك
وهي أيام ستة أشهر على أيام الثمانمائة وهي مائتا ألٍف وثالثٌة وثمانـون ألفـًا وأربعمائـة وثالثـٌة وتسعـون يكـون المجمـوع 

مائتـي ألـٍف وثالثـًة وثمانين ألفًا وستمائة وستين يومًا فأضف إليه ما بين الهجرة والتاريخ السرياني وهو ثلثمائة ألٍف وأربعون 
ألفًا وسبعمائة يحصل من ذلك ستمائة ألٍف وأربعة وعشرون ألفًا وثلثمائة وسبعون فاضربه في أربعة يخرج ألف وستمائة 

ٌة وثمانية وخمسون يومًا تكون سابع أذار من شهور السريان فيكون آخر يوم من جمادى اآلخرة وتسعة ويفضل من األيام مائ
   . سنة إحدى وثمانمائة موافقًا للسابع من شهر أذار سنة ألف وسبعمائة وعشر من سني السريان

ا هذا الكتاب فليراجعها من وفي آتب الزيجات وغيرها طرق مختلفة الستخراج التواريخ وجداول موضوعٌة ال يحتمله  : قلـت
   . احتاج إلى زيادة على ذلك

الجملة التاسعة في موضع آتابة التاريخ من الكتاب وصورة وضعه في الكتابة أما موضعه من الكتاب فقال محمد بن عمر 
   . رسموا تاريخ الكتب في آخرها وجعلته العامة في صدورها  : المدائني في آتاب القلم والدواة

الضرب األول الكتب السلطانية ولها   : ق في ذلك ما ذآره صاحب مواد البيان وغيره أن الكتب التي تؤرخ على ضربينوالتحقي
الحالـة األولـى أن يكـون الكتـاب فـي أمـر تتشـوف النفوس إلى معرفة اليوم الذي وقع ذلك األمر فيه آالحوادث العظام   : حاالن

الكتاب في صدره مثل أن يكتب في صـدر الكتـاب آتـاب أميـر المؤمنيـن إليـك أو آتابنـا  والفتوحات والمواسم ونحوها فيؤرخ
   . إليـك يـوم آذا من سنة آذا آما آان يكتب في الزمن المتقدم في مثل ذلك

   . اب في آخرهالحالة الثانية أن يكون الكتاب في أمر ال تتشوف النفوس إلى معرفة اليوم الذي يقع ذلك األمر فيه فيؤرخ الكت

   . الضرب الثاني آتب األتباع إلى الرؤساء

   . والرسـم فيهـا أن تـؤرخ في صدورها

   . آتب العبد من مقر خدمته يوم آذا  : وذلك مثل أن يقال  : قال في مواد البيان
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والـذي استقـر عليـه حـال آتـاب الزمـان آتابة التاريخ في آخر الكتاب بكل حال سواٌء آان المكتـوب واليـًة أو مكاتبـًة   : قلـت
   . أو غيـر ذلـك ولعل الواليات وما في معناها لم يقع االختالف في آتابتها في آخر المكتوب في زمن من األزمان

كتابة فقد اصطلح الكتاب على أن جعلوا التاريخ بعد آتابة إن شـاء اللـه تعالـى فـي سطريـن وأمـا صـورة وضع التاريخ في ال
فيكتبـون آتـب فـي آـذا مـن شهـر آـذا فـي سطـٍر ثم يكتبون سنة آذا في سطر تحته وفي الكتب عن قضاة القضاة يجعل 

   . آتابهم جميع التاريخ في سطر واحد

فيه جملتان في صورة ما يكتب وهو على ضربين الضرب األول أن يضاف إلى مرسوم الطرف الثالث في المستندات و
السلطان وله خمس حاالت الحالـة األولـى أن يكون بتلقي آاتب السر إما بما يأمر به السلطان عند قراءته القصة عليه أو بما 

ه حسب المرسوم الشريف في سطٍر واحد ال يكتبـه آاتـب السـر ويمضيـه مـن نفسه آما في خالص الحقوق ونحوها فيكتب في
   . غير

الحالة الثانية أن يكون بتلقي آاتب السر أو أحد من آتاب الدست بدار العدل عند جلوس السلطان في المواآب باإليوان وقراءة 
   . آاتب السر وآتاب الدست قصص المظالم ونحوها عليه

يـف سطريـن أحدهمـا تحـت اآلخـر ويكون في السطر األول حسب فيكتب فيه حسب المرسوم الشريف من دار العدل الشر
   . المرسوم الشريف والباقي في السطر الثاني

   . الحالـة الثالثة أن يكون برسالة الدوادار

فيكتب فيه حسب المرسوم الشريف سطرًا واحدًا ثم يكتـب تحتـه برسالـة الجناب العالي األميري الدوادار الفالني باللقب 
   . مضاف إلى الملك آالناصري ونحوه ضاعف اهللا تعالى نعمته ويكون آخر السطر األول األميري الفالنيال

   . الحالـة الرابعـة أن يكـون من ديوان الخاص

   . فيكتب فيه حسب المرسوم الشريف من ديوان الخاص الشريف ويكون حسب المرسوم الشريف سطرًا وباقي الكالم سطرًا

   . سة أن يكون بخط السلطان بظاهر قصٍةالحالة الخام

   . فيكتب حسب المرسوم الشريف بالخط الشريف سطرين ويكون حسب المرسوم الشريف سطاًر على ما تقدم وما بعده سطرًا

أمرك فعلت ذلك حسب   : وممـا يجـب التنبه له أن لفظ حسب الواقع في المستندات منقول اللغة فيه بفتح السين آما تقول  : قلـت
وال يجوز تسكينها بحال آما أطبق عليه علمـاء اللغـة إال مـا حكاه الجوهري في صحاحه من جواز تسكينها في ضرورة الشعر 

   . على أن جل آتاب الزمان يغلطون في ذلك فال ينطقون بها إال ساآنة السين وربما ضبطوه آذلك في الكتابة

الث حاالت الحالة األولى أن يكون بإشارة النائب الكافل فيكتب باإلشارة العالية الضرب الثاني أن يجعل مستنده اإلشارة وله ث
   . سطرين ويكون آخر السطر األول الكافلية الفالنية  ! األميرية الكبيرية الكافلية آافل الممالك الشريفة اإلسالمية أعالها اهللا تعالى

  ! ارة العاليـة الوزيريـة الفالنيـة مدبـر الممالـك الشريفة أعالها اهللا تعالىالحالة الثانية أن يكون بإشارة الوزيـر فيكتـب باإلشـ
   . سطرين ويكون آخر السطر األول الوزيرية الفالنية

  ! الىالحالـة الثالثـة أن يكـون بإشـارة اإلستـدار فيكتـب باإلشـارة العالية األميرية الكبيرية الفالنية إستدار العالية أعالها اهللا تع
   . سطرين ويكون آخر السطر األول الكبيرية الفالنية

وقد تقدم في الكالم على األلقاب ما جرى عليه الكتاب في لفظ إستدار من التحريف واستعملوه بلفظ إستادار أو استاد الدار 
   . وتجب موافقتهم عليه وإن آان خطأ جريًا على المصطلح
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الجملة الثانية في موضع آتابة المستند وقد اصطلح الكتاب على أن يكتب المستند في الغالب بعد التاريخ ويكون الظرف أو 
آتب في تاريـخ آـذا حسـب األمـر الشريف أو باإلشارة   : الجار والمجرور فيه متعلقًا من التاريخ بلفظ آتب وآأنه يقول

   . الفالنية

توب في المراسيم الصغار التي تكتب على ظهور القصص ونحوها وآذلك أوراق الطريق وموضع وربما آتب بحاشية المك
آتابته يقابل بين السطرين األوليـن آخـذًا مـن جهـة األسفـل إلـى جهـة األعلـى بحيـث يكـون آخر آتابة المستند مسامتًا للسطر 

إن آان من دار العدل آتب حسب المرسوم الشريف سطرًا األول فإن آان حسب المرسوم الشريف فقط آتبه سطرًا واحدًا و
   . ومن دار العدل الشريف سطرًا تحته وآذلك إن آان من ديوان الخاص آما يكتب في أسفل الكتاب

وإن آان برسالة الدوادار فقد جرت العادة أن يكتب حسب المرسوم الشريف في أسفل الكتاب تحت التاريخ سطرًا واحدًا 
بالهامش في المحل   ! الجناب العالي األميـري الكبيـري الفالنـي الـدوادار الفالنـي ضاعـف اللـه تعالـى نعمتـهويكتب برسالة 

   . المتقدم سطرين آما آان يكتب بآخر الكتاب

   . وإن آان المستند اإلشارة آتب جميعه بحاشية الكتاب في المحل المقدم ذآره سطرين على ما تقدم بيانه

بع في الحمدلة في آخر الكتاب وفيه جملتان الجملة األولى واألصـل فـي ذلـك أن اللـه سبحانـه آمـا جعل الحمد الطرف الرا
مفتاحًا لألمور تيمنًا باالفتتاح به جعله ختامًا لهـا تيمنـًا باالختتـام بـه قـال تعالـى :   "  وقضـي بينهم بالحـق وقيـل الحمـد للـه رب 
   .وقـال جلت قدرته :   "  دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيهـا سلـاٌم وآخـر دعواهـم أن الحمـد هللا رب العالمين  "   العالميـن  " 

   .  " ائبون تائبون لربنـا حامـدون   "   : وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا رجع من السفر قال

   . ومـن ثـم سمـي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلم أحمد إشارًة إلى أنه خاتم األنبياء وآخر المرسلين  : قـال السهيلـي

   . ولما آان األمر آذلك اصطلح الكتاب على اختتام الكتب بالحمد تبرآًا

   . ختم بالحمد هللا في التواقيـع فـي المظالـم وربمـا ختـم بهـا فـي تواقيـع اإلطالقـاتوال ي  : قال ابن شيث في معالم الكتابة

وقـد اصطلح آتاب الزمان على حذفها من آخر ما ال يكتب في أوله البسملة آالتواقيـع الصغـار ونحوهـا علـى مـا سيأتـي فـي 
   . موضعـه إن شـاء اللـه تعـال

وآأنهـم يشيرون بذلك إلى أن مثل ذلك ال يهتم بشأنه فكما حذفوا البسملة من أولها حذفوا الحمدلة من آخرها إشارًة إلى عدم 
   . االهتمام بها آما حذفت من أول الكالم الذي ال يهتم به ألجل ذلك على ما تقدم بيانه

وا على أن يكتبوا في حمدلة آخر الكتاب الحمد هللا وحده الجملة الثانية وصورة وضعه في الكتابة أما ما يكتب فقد اصطلح
   . الحمـد للـه رب العالميـن  : وربما آتبـوا

   . علـى أنهـم لـو أطبقـوا علـى آتابتهـا لكـان أولـى

   . فقـد ذآر النووي في آتابه األذآار أنها أفضل صيغ الحمد ومن أجل ذلك افتتحت بها فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن

وأما وضعها في الكتابة فقد اصطلحوا على أن جعلوها بعد آتابة المستند عن يمنة الدرج علـى بعـد قـدر مـا بيـن إن شـاء اللـه 
   . تعالـى والسطـر اآلخـر مـن المكتـوب

   . قـال فـي معالـم الكتابـة وقد تحتمل الخروج عن سمت السطور
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لى اهللا عليه وسلم في آخر الكتاب وما يلتحق بذلك وفيه جملتان الجملة األولى في الطرف الخامس في الصالة على النبي ص
أصل إثباتها في آخر الكتاب واألصـل فـي ذلـك مع ما تقدم في الكالم على الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم في أول 

   . آرت في آخرها تبرآـًاالكتب في الكالم على الفواتح أنه آما ذآرت في أوائل الكتب تبرآًا آذلك ذ

فـإن معنـاه ما ذآرت إال ذآـرت معي ولما اختتمت   " ورفعنـا لـك ذآـرك   "   : وقـد قـال تعالـى فـي حقـه صلـى اللـه عليـه وسلـم
   . ىالكتب بالحمد هللا ناسب أن يقرن الحمد بالصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم جمعًا بيـن ذآـره وذآـر اللـه تعالـ

وقـد ذآـر ابـن هشـام فـي سيرتـه أن النبـي صلـى اللـه عليه وسلم آتب في آخر عهده لعمرو بن حزم حين وجه إلى اليمن 
   . صلى اهللا على محمد

ثـم الكلـام فـي الجمع بين الصالة والسالم والصالة على اآلل والصحب بعده صلى اهللا عليه وسلم في آخر الكتاب على ما مر 
   . صالة عليه صلى اهللا عليه وسلم في أول الكتابفي ال

فلو آتب آتاٌب لسلطاٍن أو غيره من المسلمين إلى أحد من أهل الكفر فهل يؤتى بالصالة علـى النبـي صلـى اللـه عليـه   : قلت
ه عليـه وسلـم أو ال يؤتـى بهـا وسلـم آمـا يؤتـى بهـا فـي الكتـاب إلـى المسلـم إرغامـًا للكافـر بالصلـاة على النبـي صلـى اللـ

صيانـًة السمـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عـن حصولـه فـي يـد آافٍر آما يمنع من السفر بالمصحف إلى بالد الكفر لم أر من 
   . تعرض له والظاهر أنه يؤتى بها إرغامًا للكافر ومواجهًة له بما يكره

ن عبد الملك بن مروان حين أحدث آتابة سـورة اإلخلـاص وذآـر النبـي صلى وقد حكى أبو هالل العسكري في آتابة األوائل أ
إنكم قد أحدثتم في طواميرآم شيئًا من ذآر نيبكم فاترآوه وإال أتاآم   : اهللا عليه وسلم على الدنانير والدراهم آتب إليه ملك الروم

الد بن يزيد بن معاوية يستشيره في ذلـك وآان أديبًا في دنانيرنا ذآر مـا تكرهون فعظم ذلك في صدر عبد الملك فأرسل إلى خ
فرخ روعك يا أمير المؤمنين حرم دنانيرهم واضرب للناس سككًا فيها ذآر اهللا تعالى وذآر رسوله صلى   : عالمًا فقال له خالٌد

   . اهللا عليه وسلم وال تعفهم مما يكرهون فـي الطوامير ففعل

ي التصلية في آخر الكتب وصورة وضعه في الكتابة أما صورة ما يكتب فقد اصطلح الكتاب الجملة الثانية في بيان ما يكتب ف
   . على أن يكتبوا في التصلية في آخر الكتاب بعد الحمد هللا وحده ما صورته وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسالمه

ة والسالم وإتباع الصالة والسالم عليه صلى اهللا وهي صيغة مستحسنة لإلتيان بالصالة فيها بصيغة الجمع والجمع بين الصال
   . عليه وسلم بالصالة والسالم على اآلل والصحب

وربما أتى بعض الكتاب واعلم أن الصالة يجوز آتابتها باأللف على هذه الصورة الصالة ويجوز آتابتها بالواو على هذه 
   . نحو صالته وصالتكالصـورة الصلـوة إال أن محـل ذلك ما إذا لم تضف إلى ضمير 

   . فإن أضيفت إلى الضمير تعينت آتابتها باأللف دون الواو وربما غلط فيها بعض الكتاب فكتبها بالواو

وأما موضعها في الكتابة فقد اصلطلحوا على أن يكتبوا ذلك تلـو الحمـد للـه وحـده يفصـل بياض بينهما لتكون الحمدلة في أول 
   . السطر والتصلية في آخره

الطرف السادس في الحسبلة في آخر الكتاب وفيه جملتان الجملة األولى في أصل آتابتها واألصل في ذلك ما دل عليه قوله 
   . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوآيل  "   : تعالى

   . حسبنا اهللا ونعم الوآيل سببًا لحسن المنقلب والصون عن السوء  : فجعل قولهم  " فانقلبوا بنعمٍة من اهللا وفضٍل 

من قال الجملة الثانية في بيان ما يكتب في ذلك وآيفية وضعه في الكتابة أما ما يكتب فقد اصطلح الكتاب على أن   : وقد قيل
لفظ الجمع على أن المتكلـم يتكلـم بلسانـه ولسان غيره من األمة ال أن الجمع للتعظيم ألنه ليس يكتبوا حسبنا اهللا ونعم الوآيل ب

   . بالئق بالمقام
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   . وآان بعـض الكتـاب يستحب أن يكتب حسبي اهللا بلفظ الوحدة فرارًا من اللبس في لفظ الجمع بين التعظيم والجمع الحقيقي

   . ـض ذلـكوقد أشار في صناعـة الكتـاب إلـى بع

قـال ابـن شيـث فـي معالـم الكتابـة :  وقـد يتـأدب األدنـى مـع األعلى فيأتي باآلية على نصها فيقول :   "  وقالوا حسبنا اهللا ونعم 
 فـرارًا مـن نـون الجمـع التـي هـي للعظمـة .   الوآيـل  " 

ثم قال :  فأما األعلى إذا آتب لألدنى فال يخرج عن حسبنا  قـال :  وقـد يقـال فـي مكانهـا :   "  ومـن يتوآـل على اهللا فهـو حسبـه  " 
   . اهللا ونعم الوآيل

ال معنى للواو هنـا إذ ال عالقـة بيـن الحسبلـة وحسبنا اهللا ونعم الوآيل و  : ثم بعض الكتاب قد يكتب مع الحسبلة واوًا بأن يكتب
   . وما قبلها حتى يسوغ العطف عليه فالواجب حذفها آما نبه عليه الشيخ جمال الدين بن هشام في ورقاته في الوراقة

ن بينهمـا وأما موضع وضعها في الكتابة فقد اصطلحوا على أن يكتبوها سطـرًا واحـدًا بعـد سطـر الحمدلـة والتصليـة ويكـو
   . فـي البعـد قـدر ما بين إن شاء اهللا تعالى وبين السطر اآلخر من البياض

   . وموضعها ثلث السطر من الجانب األيمن إلى حيث ينتهي  : قال ابن شيث

واعلم أن الكتاب قد اصطلحوا على أن يكتبوا تحت الحسبلة صورة حاء لطيفة منكبة على هـذه الصـورة حـر وال معنـى لهـا إذ 
هـي في األصل إشارة إلى الحسبلة نفسها وآأن بعض الكتاب آـان يكتفـي بهـا عـن الحسبلـة ثم التبس ذلك على بعض الكتاب 

ا قدرًا زائدًا عليها ويحتمل أنها إنما وضعت في األصل لسد البياض آما يكتب بعض فأثبتها مع الحسبلة على ظن أن فيه
   . الدوائر لسد البياض أو الفصل بين الكالمين وغير ذلك

الطرف السابع في اللواحق وفيه جملتان الجملة األولى في التتريب األمر األول في الندب إلى التتريب ال نزاع في أن تتريب 
المعنـى الـأول التبرك طلبًا لنجح القصد فقد روى محمد   : لفراغ منه بإلقاء الرمل ونحوه عليه مطلوٌب وفيه معنيانالكتاب بعد ا

بن عمر المدائني في آتاب القلم والدواة بسنـده عـن إسماعيـل بـن محمـد بـن وهـٍب عـن هشـام بن خالد وهو أبو مروان 
تربوا   "   : ـن ابـن جريـج عـن ابـن عبـاس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالاألزدي عن بقية بن الوليـد عـن عطـاٍء ع

   .  " الكتـاب ونحـوه مـن أسفلـه فإنـه أعظـم للبرآـة وأنجـح للحاجـة 

   . إذا آتـب أحدآـم آتابًا فليتر به فإنه مبارٌك وهو أنجح لحاجته  " وفـي حديـث 

   . تربوا الكتاب تنجحوا  : عمـر بن الخطاب رضي اهللا عنه ومـن آلـام أميـر المؤمنيـن  " 

ويؤيد ذلك ما روي أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم آتـب آتابيـن إلـى أهـل قريتيـن فتـرب أحدهمـا ولـم يترب اآلخر 
   . فأسلمت القرية التي ترب آتابها

   . لبرآة والنجاح في جميع ذلكوهذا المعنى موجود في المكاتبات والواليات وغيرهما لطلب ا

نعـم تربهـا فإنـه أنجـح   : وقد حكي أن أبا دهمان مرض مرضًا أشفى فيه فأوصى وأملى وصيته على ابنه فكتبها وأتربهـا فقـال
   . للحاجـة

ينمحي بما  وال فرق في ذلك بين أن يكون المكتوب قد جف أم المعنـى الثاني التجفيف لما آتبه بطرح التراب عليه آي ال
   . يصيبه قبل الجفاف وهذا المعنى أضعف من األول ومقتضاه أنه إذا جف الكتاب ال يترب وعليه عمـل آتـاب الزمـان

ومن هنا يضعون التراب على آخر الكتاب من حيث أنه أقرب عهدًا بالكتابة فيحتاج إلى التجفيف بخالف أول الكتاب فإنه 
   . بًا ال سيما في الزمن الحار أو مع طول الكتاب وامتداد زمن آتابتهيكون قد جف عند نهاية الكتاب غال
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على أن صاحب مواد البيان وغيره من قدماء الكتاب قد صرحوا بأنه يستحب وضع التراب أوًال على البسملة ثم يمره الكاتب 
   . منها على سائـر المكتوب ليعم الكتاب برآة البسملة

من آخر الكتاب إلى أعاله ال يخلو أيضًا من برآة لمالمسة التراب أوًال الحمدلة والصالة على ولقائٍل أن يقول إن التتريب 
   . النبي صلى اهللا عليه وسلم والحسبلة

   . وربما أبلغ بالتراب من أسفل الكتاب إلى البسملة ثم أعاده فيجمع فيه بين البرآتين

   . لزمان على التتريب بالرمل األحمراألمر الثاني فيما يترب به الكتاب وقد اصطلح آتاب ا

   . أما تخصيصهم التتريب بالرمل فألنه ال غبـار فيـه يعلق بالكتاب فيذهب بهجة الورق

   . وأما اختيارهم األحمر دون غيره فألنه أبهج إذا لصـق بالكتـاب

   . شارة واألشنـانوآرهوا ونهوا عن تراب الحيطان ومالوا إلى الن  : قـال محمـد بـن عمـر المدائنـي

ال أطرح علـى حديـث رسـول اللـه صلـى   : وبلغنـا أن بعـض األئمـة مـن أهـل العلـم آـان يتـرب الحديث بالصندل ويقول  : قـال
   . اللـه عليـه وسلـم التـراب

   . وآـان حيـوة بن شريح يخرج إلى الصحراء فيأخـذ الطيـن األسـود فيدقـه وينخلـه فيتـرب بـه

وقـد صـرح الرافعـي وغيـره من أصحابنا الشافعية أنـه يحـرم التتريـب مـن جـدار الغيـر ومعنـاه ظاهـٌر لما فيه من 
   . االغتصاب واالعتداء

وقد سبق في المقالة األولى في الكالم على الخط ذآر أنواع الرمل وأن من أحسنه رمًال يؤتى به من صحراء ماردين فيه 
   . شذوٌر صفر آشذور الذهب يلقى في الرمل األحمر فيترب به األمراء والوزراء ومن في معناهم

قـد نصـوا علـى أنـه إذا فـرغ الكاتب من آتابة الكتاب ينبغي له الجملة الثانية في نظر الكاتب في الكتاب وتأمله بعد الفراغ منه 
أن يتأمله من أوله إلى آخره ويتتبع ألفاظه ويتأمل معانيه ويصلح منها ما لعله وهم فيه الفكر أو سبق إليه القلم ليسلم من قدح 

   . القـادح وطعـن الطاعـن

ـر آاتـٍب آامـٍل ينصبـه في بنظر الكاتب فـي ذلـك بـل يكلـه إلـى نظوقـد تقـدم فـي مقدمة الكتاب أن صاحب الديوان ال يكت
  .لذلـك 
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 المقالة الرابعة في المكاتبات

 وفيها بابان

  الباب األول في أمور آلية في المكاتبات  

 وفيه فصالن 

  الفصل األول في مقدمات المكاتبات  

وفيه ثالثة أطراف الطرف األول في أصول يعتمدها الكاتب في المكاتبات األصل األول أن يأتي الكاتب في أول المكاتبة 
بحسن االفتتاح حسن االفتتاح المطلوب في سائر أنواع الكالم من نثر ونظم مما يوجب التحسين ليكون داعيًة الستماع مـا بعده 

   . لوم البالغة في المقالة األولىعلى ما تقدم بيانه في الكالم على ع

   . ويرجع حسن االفتتاح في المكاتبات إلى معنيين

   . المعنى األول أن يكون الحسن فيه راجعًا إلى المبتدإ به

إما االفتتاح بالحمد هللا آما في بعض المكاتبات ألن النفوس تتشوف إلى الثناء على اهللا تعالى أو بالسالم الذي جعله الشارع 
   . مفتتح الخطاب أو نحو ذلك

   . وإما باالفتتاح بما فيه تعظيم المكتوب إليه من تقبيل األرض أو اليد أو الدعـاء لـه أو غيـر ذلـك

تبـات مبنيٌّ على التملق واستجالب الخواطر وتألف القلوب إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى على ما فـإن أمـر المكا
   . يقتضيه اصطالح آل زمن في االبتداآت

   . المعنى الثاني أن يكون الحسن فيه راجعًا إلى ما يوجب التحسين

موجبات التحسين آما آتب األستاذ أبو الفضـل  من سهولة اللفظ وصحة السبك ووضوح المعنى وتجنب الحشو وغير ذلك من
آتابي إليك وأنا متردد بين طمٍع فيك وإياٍس منك   : بـن العميـد عن رآن الدولة بن بويه إلى من عصى عليه مفتتحًا آتابه بقوله

بحادث غلول وإقباٍل عليك وإعراض عنك فإنك تدل بسالف خدٍم أيسرها يوجب رعاية ويقتضي محافظًة وعناية ثم تشفعها 
   . وخيانة وتتبعها بألف خالف ومعصية أدنى ذلك يحبط أعمالك ويسقط آل ما يرعى لك

أمـا بعـد فـإن   : وآمـا آتـب أبـو حفـص بـن بـرد األندلسـي عن ملكه إلى من عصى عليه ثم عاد إلى الطاعة آتابًا افتتحـه بقولـه
   . دون عهٍد وال عقد يمنعـان مـن إراقـة دمـك الغلبـة لنـا والظهور عليك جلباك إلينا على قدمك

ولكنـا لمـا وهب اهللا تعالى لنا من األشراف على سرائر الرياسة والحفظ لشرائع السياسة تأملنا من ساس جهتـك قبلنـا فوجدنـا 
يـد سياستـه خرقـاء وعيـن خدامتـه عوراء وقدم مداراته شالء ألنه مال عن ترغيبك فلم ترجه وعن ترهيبك فلم تخشه فأدتك 

   . ية وقلة مهابتك إلى التهالك على المعاصي الوبيةحائجتك إلى طالب المطاعم الدن

   . ونحو ذلك من االفتتاحات البهجة واالبتداآت الرائقة مما ستقف على الكثير منه في خالل هذا الكتاب إن شاء اهللا تعالى

المكاتبة بما يدل على  األصل الثاني أن يأتي في ابتداء المكاتبة ببراعة االستهالل براعة االستهالل بـأن يأتـي فـي صـدر
عجزها فإن آان الكتاب بفتح أتى في أوله بما يدل علـى التهنئـة أو بتعزيـة أتـى فـي أولـه بمـا يـدل علـى التعزيـة أو فـي غير 

   . ذلك من المعاني أتى في أوله بما يدل عليه ليعلم من مبدإ الكتاب ما المراد منه
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أمون أمر آاتبه أن يكتب إلى الخليفة آتابًا يعرفه فيه أن بقرًة ولدت عجًال وجهه وجه آما يحكى أن عمرو بن مسعدة آاتب الم
   . أمـا بعـد حمـد اللـه خالـق األنام في بطون األنعام  : إنسان فكتـب

ياء وفضالء الكتاب وأئمتهم يعتنون بذلك آل االعتناء ويرون ترآه إخالًال بالصنعة ونقصًا في الكتابة حتى أن الوزير ض
الديـن بـن األثيـر في المثل السائر قد عاب أبا إسحاق الصابي على جاللة قدره في الكتابة واعترافه له بالتقدم في الصناعة 

الحمـد للـه رب العالميـن الملـك الحـق المبين الوحيد الفريد العلي المجيد   : بكتاٍب آتبه بفتح بغداد وهزيمة الترك فقال في أوله
إال بسلب الصفات وال ينعت إال برفع النعوت األزلي بال ابتداء األبدي بال انتهاء القديم ال منذ أمـٍد محـدود  الذي ال يوصف

الدائـم ال إلـى أجـل معـدود الفاعـل ال مـن مـادٍة امتدهـا الصانـع ال بآلـٍة استعملها الذي ال تدرآه األعين بألحاظها وال تحده 
لعصور بمرورها وال تهزمه الدهور بكرورها وال تجاريه أقدام النظراء واألشكـال وال تزاحمـه األلسن بألفاظها وال تخلقه ا

مناآـب القرنـاء واألمثـال بـل هو الصمد الذي ال آفء له والفرد الذي ال توءم معه والحي الـذي ال تخترمـه المنـون والقيـوم 
إن هذه التحمية ال تناسب   : والخبير الذي ال تعييه المشكلـات ثـم قالالذي ال تشغله الشؤون والقدير الذي ال تؤوده المعضالت 

الكتاب الذي افتتحه بها ولكنها تصلح أن توضع في صدر مصنف من مصنفات أصول الديـن آكتـاب الشامـل للجوينـي أو 
   . آتـاب االقتصـاد للغزالـي ومـا جرى مجراهما

   . فأما أن توضع في أول آتاب فتح فال

علـم أن براعة االستهالل في المكاتبات قد تقع مع االبتداء بالتحميد آما في آتاب عمرو بن مسعدة المتقدم ذآره وآما آتب وا
أما بعد   : إبو إسحاق الصابي عن الطائع إلى بعض والة األطراف عند زوال الوحشة بينه وبين األمراء ووقوع الصلح واالتفاق

   . ته وواصل الحبل بعد بتاته وجابر الوهن إذا انثلم وآاشف الخطب إذا أظلمفالحمد هللا ناظم الشمل بعد شتا

وقـد تقـع مـع االبتـداء بالتقبيل آما آتبت إلى بعض الرؤساء بثغر اإلسكندرية ملوحًا إلى التعبير عنه بالثغر وعن الريح التي 
ن المساآن التي به بالقصور مع قربـه مـن البحـر تهب عليه من جانب البحر بالملثم وعن مستنزٍه من مستنزهاته بالرمل وع

يقبل أرض ثغر قد رق ملثمه وراق مبسمه باثًا لشكـٍر يعتـرف الرمـل بالقصـور   : ومناسبـة ذآـر النسيـم بالثغـر بمـا صورته
   . عـن حده وتقف أمواج البحر المحيط دون غيره

ل في الدعاء المعطوف على المبتدإ به بأن يكون الدعاء مناسبًا للحالة وقـد تقع مع االبتداء بالدعاء وتكون براعة االستهال
   . المكتوب فيها آما نبه عليه صاحب المثل السائر وغيره وسيأتي الكالم على أمثلة ذلك فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

دمة المكاتبة قبل الخوض في المقصود ثم من المكاتبات ما يعسر معه اإلتيان ببراعة االستهالل فيما يلي ذلك من الكالم في مق
   . وال يهملها جملة

على أن الشيخ شهاب الدين محمودًا الحلبي رحمه اهللا قد ذآر في آتابه حسن التوسل أنه إن عسر عليه براعة االستهالل أتى 
   . بما يقارب المعنـى

اغ من الخطبة إن آان الكتاب مفتتحًا بخطبة وإال وبكـل حـال فإذا أتى ببراعة استهالٍل في أول مكاتبته استصحبها إلى الفر
   . استصحبه إلى الفراغ من مقدمة الكتاب اآلتي بيانها

األصل الثالث أن يأتي في المكاتبة المشتملة على المقاصد الجليلة بمقدمة يصدر بها تأسيسًا لما يأتي به في مكاتبته االبتداء 
ي صـدور آتب الحث على الجهاد بذآر افتراضه على األمة وما وعد اهللا تعالى به بمقدمة تأسيسية لمكاتبته مثـل أن يأتـي فـ

   . من نصر أوليائه وخذالن أعدائه وإعزاز الموحدين وقمع الملحدين

   . وفي صدور آتب الفتح بإنجـاز وعد اهللا الذي وعده أهل الطاعة من النصر والظفر وإظهار دينه على الدين آله

ة الخراج يصدر بحاجة قيام الملك وأس السلطنة إلى االستعانة بما يستخرج من حقوق السلطان في وفي صدور آتب جباي
عمارة الثغور وتحصين األعمال وتقوية الرجال ونحو ذلك مما يجري على هـذا النمـط ممـا سيأتـي بيانـه فـي مقاصـد 

   .  تعالىالمكاتبـات في الكالم على االبتداآت والجوابات فيما بعد إن شاء اهللا
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إنه ال يحسن بالكاتب أن يخلي آالمه وإن آـان وجيـزًا مـن مقدمـة يفتتحـه بهـا وإن وقعـت فـي حرفيـن أو ثالثـة   : فقد قيل
   . ليوفـي التأليـف حقـه

لتهادي واالستخبار وعلى هذا السبيل جرت سنـة الكتـاب فـي جميـع الكتـب آالفتـوح والتهاني والتعازي وا  : قال في مواد البيان
واالستبطاء واإلحماد واإلذمام وغيرها ليكون ذلك بساطًا لما يريد القول فيه وحجًة يستظهر بها السلطان ألن آل آالم ال بد له 

   . ليكون منه منزلة األساس من البنيان  : من فرش يفرش قبله

   . من أنواع الكلـام مـن المقدمـات التـي تشاآلهـا ويرجع في هذه المقدمات إلى معرفة الكاتب ما يستحقه آل نوع  : قال

والطريق إلى إصابة المرمى في هذه المقدمات أن تجعل مشتملًة على ما بعدها من المقاصد واألغراض وأن يوضع   : ثـم قال
ع اإليجـاز وال لألمر الخـاص مقدمـٌة خاصـة ولألمـر العـام مقدمٌة عامة وال يطول في موضع االقتصار وال يقصر في موض

يجعـل أغراضهـا بعيدة المأخذ معتاصًة على المتصفح وذلك أن الكاتب ربما قصد إظهار القدرة على الكالم والتصرف في 
   . وجوه المنطق فخرج إلى اإلمالل واإلضجار الذي تتبرم منه النفوس وال سيما نفوس الملوك وذوي األخطار الجليلة

   . المقاصد الجليلة آرقاع التحف والهدايا ونحوهما أما األمور التي ال تشتمل على

   . فقد ذآر في مواد البيان أنه ال يجعل لها مقدمٌة تكون أمامها فإن ذلك غير جائز وال واقع موقعه

جرت فيه  هذا يوٌم  : أال تـرى أنهـم استحسنـوا قـول بعضهـم فـي صـدر رقعـة مقترنـٍة بتحفـة فـي يـوم مهرجـان أو نحـوه  : قال
   . العادة بأن تهدي فيه العبيد إلى السادة واستظرفوا الكاتب إليجازه وتقريب المأخذ

األصل الرابع أن يعرف الفرق بين األلفاظ المستعملة في المكاتبات فيضعها في مواضعها وضع االلفاظ في مواضعها قال في 
فاظ ومواقعها ليرتبها ويفرق بينها فرقًا يقفه على الواجب وينتهي يجب على الكاتب الرئيس أن يعرف مرتبة األل  : ذخيرة الكتاب

به إلى الصواب فيخاطب آال في مكاتبته بما يستحقه من الخطاب فإنه قبيٌح به أن يكون خطابه أوًال خطاب الرئيس للمرؤوس 
   . لمرؤوسويتبع ذلك بخطاب المرؤوس للرئيس أو يبدأ بخطاب المرؤوس للرئيس ثم يتبعه بخطاب الرئيس ل

ومتى استمر الكابت على هذه المخالفة من األلفاظ والمناقضة نقصت المعاني ورذلت األلفاظ وسقطت المقاصد وآان   : قال
   . الكاتـب قـد أخـل مـن الصناعـة بمعظمهـا وتـرك مـن البالغـة غايـة محكمهـا

كاتبته من األلفاظ على اتساق إلى آخرها واطراٍد من بل يجب أن يبدأ بخطاب رئيٍس أو نظير أو مرؤوس ويكون ما يتخلل م
   . غير مخالفة بينها وال مضادٍة وال مناقضٍة

   . فمـن ذلـك الفـرق بيـن أصدرنـا هـذه المكاتبـة أو أصدرناهـا وبيـن أصـدرت وبيـن صـدرت

يس التي صـدرت المكاتبـة عنـه إذ الشـيء فأصدرناها أعلى بالنسبة إلى المكتوب إليه للتصريح فيها بالضمير العائد على الرئ
   . يشـرف بشـرف متعلقـه

ويلـي ذلـك فـي الرتبة أصدرت القتضائها إصـدارًا فـي الجملـة واإلصـدار ال بـد لـه مـن مصـدر وذلـك المصـدر هـو الرئيـس 
   . الصـادرة عنـه فـي الحقيقـة

   . وإنما آانت دون األولى للتصريح بالضمير هناك دون هنا

   . ودون ذلك في الرتبة صدرت القتضاء الحال صدورها بنفسها دون داللٍة على المصدر أصًال
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ـي فنبدي لعلمه أعلى بالنسبة إلى المكتوب إليـه لـأن اإلبـداء يرجـع ف  : ومـن ذلـك الفـرق بين ونبدي لعلمه وبين وتوضح لعلمه
المعنـى إلـى إظهـار شـٍئ خفـي واإليضاح يرجع إلى بيان مشكل وحصول األشكـال المحتـاج إلـى اإليضـاح ربمـا دل على 

   . بعد فهم المخاطب عن المقصود بخالف إظهار الخفي فإنه ال ينتهي إلى هذا الحد

ارك ألن في الكريم ومـن ذلـك الفـرق بين ومن ذلك الفرق بين علمه الكريم وبين علمه المبارك فالكريم أعلى من المب
ومرسومنا لفالن بكذا وبين والمرسوم له بكذا فمرسومنا أعلى بالنسبة إلى المكتوب عنه الشتماله على نون الجمع المقتضية 

   . للتعظيم ولذلك اختصت بالملوك دون غيرهم بخالف والمرسوم له بكذا فإنه عاٍر عن ذلك

فإن المسؤول أعلى بالنسبة إلى المكتوب إليه فإن المسؤول يتضمن نوع ذلٍة   : مسؤول وبين المستمدومـن ذلـك الفرق بين وال
   . بخالف االستمداد فإنه ال يستلزم ذلك

   . ومـن ذلـك الفـرق بيـن بلغنا وبين أنهي إلى علمنا وبين اتصل بنا

فاتصل بنا أعلى من أنهي إلى علمنا لما في معنى االتصال من التالصق بخالف اإلنهاء وأنهي إلى علمنا أعلى من بلغنا ألن 
   . البلوغ قد يكون على لسان آحاد الناس

في التعريف مزية فعرفنـا أعلـى بالنسبـة إلـى رافـع الخبـر ألن   : ومـن ذلـك الفـرق بيـن أنهـي فلـان آـذا وبيـن عرفنـا آـذا
   . قرٍب من الرئيس بخالف اإلنهاء فإنه ال يقتضي ذلك

ومـن ذلـك الفرق بين وردت مكاتبته وبين ودرت علينا مكاتبته فوردت علينا أعلى بالنسبة إلى صاحب المكاتبة الواردة 
   . لتخصيصها بالورود على الرئيس بخالف الورود المطلق

لينـا مكاتبتـك وبيـن وقفنـا علـى مكاتبتك فوقفنا أعلى بالنسبة إلى صاحب المكاتبة ألن ومـن ذلـك الفـرق بيـن عرضـت ع
   . الوقوف عليها يكون بنفسه والعرض يكون من غيره

ومن ذلك الفرق بين وشكرت اهللا تعالى على سالمته وبين وتوالى شكري هللا تعالى فتوالى شكري أعلى بالنسبة إلى المكتوب 
   . ـن معنـى التكـرار ومزيـد الشكـر المعـدوق باالحتفالإليه لما فيـه م

ومن ذلك الفرق بين ورغبت إلى اهللا تعالى وبين وضرعت إلى اهللا تعالى فضرعت أعلى من رغبت لما في الضراعة من 
   . مزيد التأآيد في الطلب بخالف الرغبة فإنها ال تبلغ هذا المعنى

عة وبين وامتثلت أمره بالطاعة فامتثلت أمره أعلى من قابلت أمره لما في االمتثال من ومن ذلك الفرق بين وقابلت أمره بالطا
   . معنى اإلذعان واالنقياد بخالف المقابلة

ومـن ذلـك الفـرق بيـن وشفعت له وبين وسألت فيه فالسؤال أعلى في حق المسؤول من الشفاعة لما في الشفاعة من رفعة 
   . اعةالمقام المؤدي إلى قبول الشف

ومـن ذلـك الفـرق بيـن وخاطبـت فالنـًا فـي أمـره وبين وتحدثت في أمره فتحدثت أشد في تواضع المتكلـم مـن خاطبـت لـأن 
   . الخطـاب مـن األلفـاظ الخاصـة التـي ال يتعاطاهـا آـل أحـد بخالف التحدث

ـي بكـذا فاإلسعـاف أعلـى رتبـًة مـن التشريف لما فيه من ومن ذلك الفرق بين تشريفي بكذا وبيـن إسعافـي بكـذا وبيـن إتحاف
  : نزل عنده وبين قوله  : دعوى الحاجة والفاقة إلى المطلوب بخالف التشريف وإتحافي دون تشريفي ومـن ذلك الفرق بين قوله

   . نزل بساحته فالساحة أعلى لما فيها من معنى الفسحة واالتساع

ـط علمـه بذلـك وبين فيعلم ذلك فيحيط علمه أعلى من يعلم ذلك ألن في قوله فيحيط علمه بذلك ومـن ذلـك الفـرق بيـن فيحي
   . نسبته إلى سعة العلم لما فيه من معنى اإلحاطة بخالف فيعلم ذلك
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واقع األصل الخامس أن يعرف مواقع الدعاء في المكاتبات فيدعو بكل دعاٍء في موضعه ويتعلق النظر فيه بستة أوجه معرفة م
الدعاء في المكاتبة األول أن يعرف مراتب الدعاء ليوقعها في مواقعها ويوردها في مواردها ويتأتى ذلك في عدة أدعية منها 
الدعاء بإطالة البقاء والدعاء بإطالة العمر فالدعاء بإطالة البقاء أرفع من الدعاء بإطالة العمر وذلك أن البقاء ال يدل على مدة 

   . فناء والعمر يدل على مدة تنقضي ولذلـك يوصـف اللـه تعالـى بالبقـاء وال يوصـف بالعمـرتنقضي ألنه ضد ال

ومن هنا جعل الدعاء بإطالـة البقـاء أول مراتب الدعاء وخص بالخلفاء وجعل ما يليه لمن دونهم ويتلوه   : قـال فـي مواد البيان
ن الوصف بطول الزمان أبلغ من الوصف بالمد فيـه مـن حيث إن المد الدعاء بالمد في العمر فيكون دون الدعاء باإلطالة أل

   . قابٌل للمدة الطويلة والمدة القصيرة ولذلك صارت مرتبة الطول أقرب إلى مرتبة البقاء من مرتبة المد

صحاب ما هو عليه ومنها الدعاء بـدوام النعمـة والدعـاء بمضاعفتهـا فالدعـاء بالمضاعفـة أعلـى لـأن الـدوام غايتـه است
   . والمضاعفة مقتضيٌة للزيادة على ذلك

   . ومنها الدعاء بعز األنصار وبعـز النصـر وبعـز النصـرة

وقـد اصطلـح آتـاب الزمـان علـى أن جعلـوا أعالهـا بعـز األنصار ألن عز أنصاره عزٌّ له بالضرورة مع ما فيه من تعظيم 
   . ون إال لملٍك عظيم أو أميٍر آبيرالقدر ورفعة الشأن إذ األنصار ال تك

   . والدعاء بعز النصر أعلى من الدعاء بعـز النصـرة لمـا فـي األولـى مـن معنـى التذآيـر وهـو أرفـع رتبـًة مـن التأنيـث

ز علـى أنـه لو جعل الدعاء بعز النصر أعلى من الدعاء بعز األنصار لكان له وجه لما في عز النصر من الغناء عن ع
   . األنصار

ال ومنها الدعاء بعز األحكام والدعاء بتأييـد األحكـام فالدعـاء بعـز األحكـام أعلـى لـأن المـراد بالتأييد التقوية فقد توجد القوة و
   . عز معها

يده فوق حقه وينبغي للكاتب أن يحترز في تنزيل آل أحٍد من المكتوب إليهم منزلته في الدعاء فال ينقص أحدًا عن حقه وال يز
   . إن الملوك تسمح ببدرات المال وال تسمح بالدعوة الواحدة  : فقد قال في مواد البيان

الثاني أن يعرف ما يناسب آل واحد من أرباب المناصب الجيلة من الدعاء فيخصه به معرفة المناسب من الدعاء فيأتي 
   . خلود الملك وما أشبه ذلكبالدعاء في المكاتبة للملوك بإطالة البقاء ودوام السلطان و

   . ويأتي في المكاتبة إلى األمراء بالدعاء بعز األنصار وعز النصر ومضاعفة النعمة ومداومتها ومـا شاآـل ذلـك

علـى أن ابن شيث قد ذآر في معالم الكتابة أن الدعاء بعز النصر ومضاعفة االقتدار آان في الدولة األيوبية مما يختص 
   . بالسلطان دون غيره

ويأتي في المكاتبات للوزراء من أرباب األقالم ومن في معناهم بالدعاء بسبوع النعماء وتخليد السعادة ودوام المجد وما 
   . يضاهي ذلك

   . ويأتي في المكاتبات للقضاة والحكام بالدعاء بعز األحكام وتأييد األحكام وما يطابق ذلك

   . ويأتي في المكاتبة إلى التجار بالدعاء بمزيد اإلقبال وخلود السعادة وشبه ذلك

د واإلدلـال بحسـب مـا يـراه ويأتـي فـي المكاتبـة في اإلخوانيات ومكاتبات النظراء من الدعاء بما يقتضيه الحال بينهم من الو
   . الكاتـب ويـؤدي إليـه اجتهـاده
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   . وقد آانوا يختارون في الدعاء لألدباء أبقاك اهللا وأآرمك اهللا  : قـال فـي مـواد البيان

   . وفي الدعاء لالبن والحرمة أبقاك اهللا وأمتع بك

   . في معناهأما أهل الكفر فقد اصطلحوا على الدعاء لهم بطول البقاء وما 

جملك اهللا فما رؤي الشيب   : أما جواز أصل الدعاء لهم فلم روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استسقى فسقاه يهودي فقال له
في وجهه حتى مات فدل على جواز الدعاء للكافرين بما ال ضرر فيه علـى المسلميـن مـا لـم تنضـم إليـه قـوة ونحـو ذلـك بل 

   . بقائه حمل جزية أوغنيمٌة أو ثـواب جهـاٍد ونحـو ذلك ربما آان في طول

فعوتـب فـي ذلـك   ! أعـزك اللـه  : وقد حكى أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب أن الشافعي رضي اللـه عنـه قـال لنصرانـي
   . فقـال

 .   

 .   

األنصار لواحٍد ويدعو بعز النصر لمن دونه ألن  واعلم أنه يجب مع ذلك أن يعرف مرتبة المكتوب إليه من الدعاء فيدعو بعز
   . عز األنصار مستلزم لعز النصر

إن عز النصر أعلى لكونه دعاًء لنفس الشيء بخالف الدعاء بعز األنصار فإنه دعاٌء لشيء خارجي لكان له   : على أنه لو قيل
   . وجه

   . آٌر ورتبة التذآير أعلى من رتبة التأنيثويدعو بعز النصرة لمن دون من يدعى له بعز النصر ألن النصر مذ

ويدعو بدوام النعمة لواحد بمضاعفة النعمة لمن دونه ألن الصيغة تقتضي مزيدًا على القدر الحاصل بخالف الدوام فإنه 
   . يقتضي استصحاب القدر الحاصل فقط وعلى هذا النهج

   . ن في ممالكه بال زال وال برح بل يختص ذلك بملٍك مثلـهوال يكتب عن السلطان إلى أحٍد مم  : قال في معالم الكتابة

   . وال حـرج فـي الكتابـة بذلك عن السلطا إلى ولده إذا آان نائبًا عنه في الملك  : قـال

   . وآذلك ال يدعو األعلى لألدنى بال زال وال برح  : قال

   . ألآابر النواب ويكتب به أآابر الدولة بعضهم إلى بعض والـذي استقـر عليـه الحـال الكتابـة عن السلطان بذلك  : قلـت

الثالث أن يعرف ما يناسب آل حالة من حاالت المكاتبات فيأتي لكل حالة بما يناسبها من الدعاء معرفة ما يناسب آل حالة قـال 
يبغي أن تكون األدعية دالًة على مقاصد الكتاب فإن آان في الهناء آان بما راجت معرفته وإن آان في   : فـي مـواد البيـان

وآذلك سائر فنون المكاتبات فإنه متى خرج الدعاء عن المناسبة وباين المقصود خرج عن جادة  العزاء آانت مشتقًة من وصفه
   . الصناعة وتوجه اللوم على الكاتـب السيمـا إذا أتـى بمـا يضـاد المـراد

   . عصمنـا اللـه وإيـاك ممـا يكـره  : آما حكى أبوهالل العسكري في الصناعتين أن بعضهم آتـب إلـى محبوبتـه

   . يا غليظ الطبع إن استجيب لك لم نلتق أبدًا  : فكتبـت إليه

   . ويختلف الحال في ذلك باختالف حال المكاتبات فتارًة تكون اعتبار الشيء المكتوب بسببه
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جبين وأمتعه من البشائر بما يتوضح على   ! ال زال أمره  : آمـا يكتـب فـي معنـى البشـارة بجلـوس الملك على تخت الملك
   . الصباح بشره وما يترجح على ميزان الكواآب قدره وما ينفسح من أوقات أمٍن اليختلف فيها زيده وعمره

وال زالت آيات النصرتتلى عليه من صحف البشائر ونفائس الظفر تجلى على سره في أسعد   : وآما يكتب في البشرى بفتح
   . نابرطائر وفواتح الفتح تزهى به األسرة وتزهو بنوره الم

   . وآمـا يكتـب فـي التهنئـة بعافيـة وال بـرح فـي بـرد الصحـة رافـًال

   . بعزمه وحزمه آافًال واإلقبال لجنابه العالي بالهناء بعافيته واصًال

   . وتارة تكون باعتبار حال المكتوب إليه التي هو بصددها

وحفه بلطفه فال يخيب وهيأ له النصر والفتح القريب وجعل على يديه دمار الكفار حتى ال   : آما يكتب لمن خرج إلى الغزو
   . يبقى لهم بشدة بأسه من السالمة نصيب

حه ما وأمتعة بصيوده وجعل األقـدار مـن جنـوده وأراه مـن مصارعأعدائه بسيوفه ورما  : وآما يكتب إلى من خرج إلى الصيد
   . يراه من مصارع صيده ببزاته وفهوده

وقضى بقرب رجعته وجعله آالهالل في مسيره سبب رفعته وآما يكتب لمن خرج لتخضير   : وآمـا يكتب لمن خرج في سفر
   . وألبس البالد بقدومه أخضر األثواب وأحله أشرف محل وأخصب جناب  : البالد

   . التي هو قائم بها وتارة تكون باعتبار وظيفة المكتوب إليه

وال زالت آفاية آفالته تزيد على اآلمال وتتقرب إلى اهللا تعالى بصالح األعمال وتكفل ما بين   : آما يكتب إلى آافل المملكة
   . أقصى الجنوب وأقصى الشمال

دة وأبنية الشرع المطهر وفصل بين الخصوم بأحكامه المسددة وأقضيته التي بها قواعد اإلسالم ممه  : وآمـا يكتب إلى قاٍض
   . وأرآانه مشيدة

   . وأعاد من برآات تهجداته وأنار الليالي بصالح دعواته  : وآما يكتب إلى متصوف

   . وتارة تكون باعتبار بلد المكتوب إليه وناحيته

   . صب من غمامهوال زال النصر حلية أيامه وشامة شامه وغمام ما يلحق على بلده المخ  : آما يكتب إلى نائب الشام

وال زال يعد ليوٍم تشيب فيه الولدان ويصد دونه آل محارب بين الشهباء   : وآما يكتب إلى نائب حلب في زمن الحروب
   . والميدان ويعم حلب من حلى أيامه ماال يفقد معه إال اسم ابن حمدان ونحو ذلك مما ينخرط في هذا السلك

   . ال زال سيفه في رقاب أعدائه مغمدًا وحده يذر آل ملحد ملحدًاو  : آما يكتب إلى من لقبه سيف الدين

   . وال زال عزه دائمًا والزمان في خدمته قائمًا وطرف الدهر عن مراقبة سعادته نائمًا  : وآما يكتب إلى من لقبه عز الدين

فضلـه بالعوارف مورقة وعيون طوارق وال زالـت شمـس سعادتـه مشرقـة وأغصـان   : وآما يكتب إلـى مـن لقبـه شمـس الديـن
   . الغير عنه في آل زمن مطرقة

   . ونصـر عزائمـه وشكـر مكارمـه ووفـر مـن الحسنـات مغانمـه  : وآما يكتب إلـى مـن لقبـه ناصـر الديـن
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   . اء اهللا تعالىإلـى غيـر ذلـك مـن األمـور التـي ستقـف علـى الكثيـر منهـا مـن الكالم على مقاصد المكاتبات إن ش

الرابع أن يعرف مواضع الدعاء على المكتوب إليه ومن الذي يصرح بذلك في المكاتبة إليه معرفة مواضع الدعاء وقـد ذآـر 
  : ابـن شيـث فـي معالـم الكتابـة أن الدعـاء علـى األعـداء فـي صـدور الكتـب آان من عوائد مكتبة األدنى إلى األعلى مثـل

   . وقهـر وخضـدوقصـم وأذل 

وآذلـك المماثـل والمقـارب فأمـا من األعلى إلى األدنى فلم يكن ذلك معروفًا عنـد المتقدميـن ال سيمـا إذا آـان الكتـاب عـن 
   . السلطـان

   . وال يقال لألدنى غير آبت عدوه أو ضده أو حسوده خاصة  : ولكـن قـد أفلـت الحبـل فـي ذلك إلى أن قال  : ثـم قـال

   . ومنها أن يعرف ما آرهه الكتاب من الدعاء فيتجنبه

آانـت عادتهـم جاريـًة أن يتجنبـوا   : الضرب األول ما آرهوه في المكاتبة إلى آل أحد قـال فـي مـواد البيـان  : وهو على ضربين
ذلك من التصنع والملق الذي ال جعلني اللـه فداك وقدمني إلى السوء دونك لما في   : من األدعية ماال محصول له آقولهم

   . يرضاه السلطان ألن نفـس الداعـي ال تسمـح باستجابتـه

جعلـت فـداك علـى الصحـة والحقيقـة ال علـى مجرى المكاتبة   : ويؤيـد مـا ذآـره مـا آتـب بـه ابـن عبد آان إلى بعض أصدقائه
   . ومذهب العادة

من الخواص الذين يتحققون أن بقاءهم معذوٌق ببقاء رؤسائهم وثبات نعمهم مقروٌن بثبات وإنما يحسن ذلك   : قال في مواد البيان
   . أيام سالطينهم ألنه يصدر عن عقائد مستحكمة من بذل األنفس دونهم

وما ذهب إليه من آراهة ذلك قد نقل في صناعة الكتاب مثله عن مالك بن أنس واحتج له بما روي عـن الزبيـر رضـي اللـه 
ارم فداك أبي وأمي وبما روي   "   ! جعلت فداك فقال له أما ترآت أعرابيتك بعد  "   : ـه أنـه قـال للنبـي صلـى اهللا عليه وسلمعن

أال أعلمك آلمات ينفعك اهللا بهن قال نعم جعلني اهللا   "   : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له
تختص آراهته بالبعض دون البعض وهو نوعان النـوع الـأول مـا يختـص بالرجال فمن ذلك ما ذآره في الضرب الثاني ما 

   . مواد البيان أنهم آانوا ال يستحسنون الدعاء باإلمتاع نحو أمتع اهللا بك وأمتعني اللـه بـك فـي حـق اإلخـوان

وأمتع بك فكتب إليه عبد   : وممـا يحكـى فـي ذلـك أن محمـد بـن عبـد الملـك الزيـات آتـب إلـى عبـد اللـه بن طاهر في آتاب
اهللا بن طاهر منسرح أحلت عما عهـدت مـن أدبـك أم نلت ملكًا فتهت في آتبـك أتعبت آفيك في مكاتبتي حسبـك مما يزيد في 

كـون فـي صـدره وأمتـع بك فأجابه محمد بن عبد الملك الزيات معتذرًا بقوله منسرح آيـف تعبك إن جفاًء آتاب ذي مقٍة ي
أخـون اإلخـاء يا أملي وآـل شيٍء من سببك إن يـك جهـٌل أتاك من قبلي فعـد بفضل علي من أدبك علـى أن في آراهة الدعاء 

يـل اإلجمـال أن أم حبيبـة بنـت أبـي سفـان زوج النبـي لإلخوان بذلك نظرًا فسيأتي في الكالم على ترتيب المكاتبات على سب
اللهم أمتعني بزوجي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية في حديث   : صلـى اللـه عليـه وسلم قالت

بأنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم  طويل أما الدعاء باإلمتاع لألتباع فقد أجـازه جماعـٌة مـن محققـي الكتـاب محتجيـن علـى ذلـك
   .  " اللهم أمتعنا به   " آعـب بـن عبيـد اللـه بقوله   : ألبـي اليسـر

   . فكان آخر أهل بدٍر وفاًة مات سنة خمس وخمسين من الهجرة  : قال ابن عفير

   . النوع الثاني ما يختص بالنساء

ن وأدام آرامتك وال وأتم نعمته عليك ولكن لديك وال فضله عندك وال وأدام فقد ذآر أبو جعفر النحاس أنه ال يقـال فـي مكاتبتهـ
   . سعادتك
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أما منع الدعاء لهن بالكرامة فلما حكى محمد بن عمر المدائني أن بعض عمال زبيدة آتب إليها آتابًا بسبب ضياع لها فوقعت 
فأدرآه القلق   ! آتابك وإال صرفناك عن جميع أعمالكأردت أن تدعو لنا فدعوت علينا فأصلح خطأك في   : له على ظهر آتابه

إنما آرهت   : وجعل يتصفح الكتـاب ويعرضـه علـى الكتـاب فـال يجـد فيـه شيئـًا إلـى أن عرضه على بعض أهل المعرفة فقال
دفـن البنـات مـن   "   : لموأدام آرامتك ألن آرامة النساء دفنهن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس  : دعاءك في صدر آتابك بقولك

فغيـر ذلـك الحـرف مـن آتابـه وأعـاده إليهـا فوقعـت لـه علـى ظهـره أحسنـت وال تعـد وأمـا آراهـة وأتـم نعمتـه   " المكرمـات 
   . عليـك وإبـدال ذلـك بلفـظ وأتـم نعمته لديك فكأنه لما يلمح فيه من ذآر العلو على النساء

   . عندك أو وأتم سعادتك فيحتاج إلى تأمل وأما منع وأتم فضله

   . الخامس أن يتجنب الخالف في الدعـاء فـي فصـول الكتـاب وال يوالـي بيـن دعوتيـن منـه متفقتيـن

  : أطال اهللا بقاء سيدي بلفظ الغيبة ثم يقول بعد ذلك  : هـو مثـل إن يقول  : فأمـا الخلـاف فـي الدعـاء فقـال أبـو جعفـر النحـاس
   . وبلغك أملك بلفظ الخطاب

هـو مثـل حـرس اللـه األميـر أعـزه اللـه ثـم يقـول فـي   : وأما المواالة بين دعوتين وال يأتي بهما متفقتين فقـال فـي مـواد البيـان
   . أعزه اهللا تعالى وما أشبه ذلك  : الفصل الذي بعده

   . السادس أن يتجنب وقوع اللبس في الدعاء

فإذا ذآر الرئيس مع عدوه مثُال لم يدع للرئيس حينئذ فإنه لو ذهب يقول وقد آان من عدو سيدي أبقاه اهللا آذا الحتمل عود 
وقد آنـت عرفـت سيدي أبقاه اهللا آذا فإنه ال   : أما إذا ذآر الرئيس وحده آما إذا قال  : الدعاء إلى الرئيس وإلى عدوه فيقع اللبس

   . التباس

سادس أن يعرف ما يناسب المكتوب إليه من األلقاب فيعطيه حقه منها ويتعلق الغرض من ذلك بثالثة أمور أحدها أن األصل ال
يعرف ما يناسب من األلقاب األصول المتقدمة الذآر في المقالة الثالثة عند الكالم على األلقاب المصطلح عليها بحسب ذلك 

ـي زماننـا فيعطي آل أحد من المكتوب إليهم ما يليق به من ذلك فيجعل المقام الزمان آالمقام والمقر والجنـاب والمجلـس ف
   . ألآابر الملوك والمقر لمن دونهم من الملوك وللرتبة العليا من أهل المملكة

   . والجناب للرتبة الثالثة من الملوك والرتبة الثانية من أهل الدولة

   . لثالثة من أهل الدولةوالمجلس للرتبة الرابعة من الملوك والرتبة ا

   . ومجلس األمير لمن دون ذلك من أهل الدولة على المصطلح المستقر عليه الحال

الثاني أن يعرف ما يناسب آل لقب من األلقاب األصول من األلقـاب والنعـوت التابعـة لذلـك فيتبع آل واحد من األصول بما 
   . يناسبه من الفروع

   . مكتوب إليه فيوفيه قسطه من األلقاب في الكثرة والقلة بحسب ما يجـري عليـه االصطلـاحالثالث أن يعرف مقدار ال

فقـد ذآـر فـي معالـم الكتابـة أن السلطـان ال يكثـر في المكاتبة إليه من نعوته بـل يقتصـر علـى األشيـاء التـي تكـون فيـه مثل 
   . العالم العادل

   . هورين وهمـا نعتـه المفـرد ونعته المضاف إلى الدينأما غير ذلك فيقع باللقبين المش

وأنه في الكتابة عن السلطان آلما زيد في النعوت آـل أميـر ألنها على سبيل التشريف من السلطان ويجعل المضاف إلى الدين 
   . متوسطًا بين األلقاب ال في أولها
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مرين األمر األول أن يأتي مع آل آلمة بما يليق بها ويتخير لكل األصل السابع فيأتي لكل مقصد بما يناسبه ومدار ذلك على أ
   . لفظة ما يشاآلها

نسأل اهللا رفع المحذور وصرف المكروه وأشبـاه   : وليكـن مـا تختم به فصولك في موضع ذآر البلوى بمثل  : قال ابن عبد ربه
   . ذلـك

   . عـونإنـا للـه وإنـا إليـه راج  : وفـي موضـع ذآـر المصيبـة

   . الحمد هللا خالصًا والشكر هللا واجبًا وما شاآل ذلك  : وفـي موضـع ذآـر النعمة

قال   : وإذا ذآر البلوى شفعها باالستعانـة باللـه تعالـى والرجـوع إليـه فيهـا ورد األمـر إلـى حولـه وقوتـه  : قال في مواد البيان
الكاتب أن يتفقدها ويتحفظ فيها فإن الكاتب إنما يصير آاتبًا بأن يضع آل معًنى ابن عبد ربك فإن هذه المواضع مما يتعين على 
   . في موضعه ويعلق آل لفظ على طبقه في المعنى

   . خلد اهللا ملكه  : ومما يلتحق بذلك أيضًا أنه إذا ذآر الرئيس في أثناء المكاتبة دعا له مثل أن يقول عند ذآر السلطان

   . أعز اهللا تعالى أنصاره  : عز نصره أو  : روعند ذآر األمير الكبي

   . أيد اهللا تعالى أحكامه وما أشبه ذلك مما يجري هذا المجرى  : وعند ذآر الحاآم

األمر الثاني أن يتخطى التصريح إلى التلويح واإلشارة إذا ألجأته الحال إلى المكاتبة بما ال يجوز آشفه وإظهاره على صراحته 
مما في ذآره على نصه هتك ستر أو في حكايته اطراح مهابة السلطان وإسماعه ما يلزم منه إخالل األدب في حقه آما لو 

   . وءه سماعهأطلق عدوه لسانه فيه بلفظ قبيح يس

فيحتاج المنشيء إلى استعمال التورية في هذه المواضع والتلطـف فـي العبـارة عـن هـذه المعانـي   : قال في مواد البيان
وإبرازهـا فـي صـورٍة تقتضـي توفيـة حـق السلطـان في التوقير واإلجالل واإلعظام والتنزيه عن المخاطبة بما ال يجوز 

   . صـال المعنـى إليـه من غير خيانٍة في طـي مـا ال غًنـى بـه عـن علمـهإمراره على سمعـه وإي

   . وهـذا ممـا ال يستقـل بـه إال المبـرز فـي الصناعـة المتصرف في تأليف الكالم  : قـال

من اللفظ وما  األصل الثامن أن يعرف مقدار فهم آل طبقة من المخاطبين في المكاتبات من اللسان فيخاطب آل أحد بما يناسبه
   . يصل إليه فهمه من الخطاب

أول ما ينبغي أن تستعمل في آتابك مكاتبة آل فريـق علـى مقـدار طبقتهـم فـي   : قال أبو هالل العسكري في آتابة الصناعتين
   . الكلـام وقوتهـم فـي المنطـق

ن يكتب إلى أهل فارس آتب إليهم بما يمكنهم ترجمته فكتب والشاهـد علـى ذلـك أن النبـي صلـى اهللا عليه وسلم لما أراد أ  : قـال
من محمد رسول اهللا إلى آسرى أبرويز عظيم فارس سالٌم على من اتبع الهدى وآمن باهللا ورسوله وأدعوك بدعاية اهللا   "   : إليهم

فأسلم تسلم وإن أبيت فإثم المجوس عليك  فإني أنا رسول اهللا إلى الناس آافة  "  لينذر من آان حيًا ويحق القـول على الكافرين  " 
   . فسهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األلفاظ غاية التسهيل حتى ال يخفى منها شيٌء من له أدنى معرفٍة بالعربية  " 

على فهمه وعادتهم بسمـاع مثلـه فكتـب لوائـل بـن حجـر ولما أراد أن يكتب إلى قوم من العرب فخم اللفظ لما عرف من قوتهم 
   . مـن محمـد رسـول اللـه إلـى األقيال العباهلة من أهل حضرمـوت بإقامـة الصلـاة وإيتـاء الزآـاة  "   : الحضرمـي

أجبى فقد أربـى وآـل علـى التيعـة الشـاة والتيمـة لصاحبهـا وفي السيوف الخمس ال خالط وال ورط وال شناق وال شغار ومن 
   .  " مسكـر حرام 
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قد رأينا أن اهللا تعالى إذا   : وقد ذآر العسكري أيضًا في باب اإلطناب ما يحسن أن يكون شاهدًا لذلك من القرآن الكريم فقال
خاطب العرب واألعراب أخرج الكالم مخرج اإلشارة والوحي آما في قولـه تعالـى خطابـًا ألهـل مكـة  "  إن الذيـن تدعـون 
 مـن دون اللـه لـن يخلقـوا ذبابـًا ولـو اجتمعـوا لـه وإن يسلبهـم الذبـاب شيئـًا ال يستقـذوه منـه ضعـف الطالـب والمطلـوب  " 

 فـي أشبـاٍه آثيـرٍة لذلـك .   وقولـه :   "  أو ألقـى السمـع وهو شهيـٌد  " 

وإذا خاطـب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكالم مبسوطًا آمـا فـي سـورة طـة وأشباههـا حتـى إنـه قلمـا تجـد قصـًة لبنـي 
   . إسرائيـل فـي القـرآن إال مطولـة مشروحًة ومكررًة في مواضع معادًة لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم

فيجـب علـى الكاتـب أن يتنقـل فـي استعمـال األلفـاظ على حسب ما تقتضيه رتب الخطاب والمخاطبين   : ال فـي مـواد البيـانقـ
وتوجبه األحوال المتغايرة واألوقات المختلفـة ليكـون آالمـه مشاآـًال لكل منها فإن أحكام الكالم تتغير بحكم تغير األزمنة 

   . ن والمكاتبينواألمكنة ومنازل المخاطبي

ولتحري الصدر األول من الكتاب إيقاع المناسبة بين آتبهم وبين األشياء المتقدمة الذآر استعمـل آتـاب الدولـة األموية   : قال
 من األلفاظ العربية الفحلة والمتينة الجزلة ما لم تستعمل مثله الدولة العباسية ألن آتاب الدولة األموية قصدوا ما شاآل زمانهم

الذي استفاضت فيه علوم العرب ولغاتهم حتى عدت في جملة الفضائل التي يثابر على اقتنائها واألمكنة التي نزلها ملوآهم من 
   . بالد العرب والرجال الذين آانت الكتب تصدر إليهـم وهـم أهـل الفصاحـة واللسـن والخطابـة والشعر

مقبلة على تطلبه فيما تقدم من العلوم المقدم ذآرها وشغلت بغيرها من  أما زمان بني العباس فإن الهمم تقاصرت عما آانت
علوم الدين ونزل ملوآهم ديار العراق وما يجاورها من بالد فارس وليس استفاضة لغة العرب فيها آاستفاضتها في أرض 

   . الحجاز والشام

في الفصاحة والمعرفـة بداللـات الكلـام فانتقل آتابها من  ومن المعلوم أن القوم الذين آانوا يكاتبون عنهم ال يجارون تلك الطبقة
اللفظ المتين الجزل إلى اللفظ الرقيق السهل وآذلك انتقل متأخرو الكتاب عن ألفاظ المتقدمين إلى ما هو أعذب منها وأخف 

   . للمعنى المتقدم ذآره

ين ما يكتبه وبينها فإذا احتـاج إلـى إصـدار آتـاب إلـى وحينئذ ينبغي للكاتب أن يراعي هذه األحوال ويوقع المشاآلة ب  : قال
ناحيـٍة مـن النواحـي فلينظر في أحوال قاطنيها فإن آانوا من األدباء البلغاء العارفين بنظم الكالم وتأليفه فليودع آتابه األلفاظ 

وإن آانوا ممن ال يفرق بين خاص الكالم الجزلة التـي إذا حليـت بهـا المعانـي زادتها فخامة في القلوب وجاللًة في الصدور 
وعامه فليضمن آتابه األلفاظ التي يتساوى سامعوها في إدراك معانيها فإنه متى عدل عن ذلك ضاع آالمه ولم يصل معنى ما 

يصل إلى آتب فيه إلى من آاتبه ألن الكالم البليغ إنما هو موضوٌع بإزاء أفهام البلغاء والفصحاء فأما العوام والحشوة فإنما 
أفهمامهم الكالم العاطل من حلى النظم العاري من آسوة التأليف فيجب على الكاتب أن يستعمل في مخاطبة من هذه صورته 

   . أدنى رتب البالغة وأقربها من أفهام العامة واألمم األعجمية إذا آتب إليهم

سالمات ونحوها وهي محتملـٌة لأللفـاظ الفصيحـة الجزلـة فأما الكتب المعتدة عن السلطان فإن منها آتب الفتوحات وال  : ثم قال
واإلطالـة القاضيـة بإشبـاع المعنـى ووصولـه إلى أفهام آافة سامعيـه مـن الخـاص والعـام ومنهـا آتـب الخـراج وجبايتـه 

مثيل ما يعمل عليه وإفهام من وأمـور المعاملـات والحسـاب وهـي ال تحتمل اللفظ الفصيح وال الكالم الوجيز ألنها مبنية على ت
   . ال يصل المعنـى إلـى فهمه إال بالبيان الشافي في العبارة

ومنها مخاطبته السلطان عن نفسه فيجب فيها مخاطبته على قدر مكانه من الخدمة من األلفاظ المتوسطة وال يجوز أن يستعمل 
يـه مـن تعاطـي التفاصـح على سلطانه وهو غير جائز في أدب فيها الفصيحة التـي ال تحتمـل مـن تابـع فيحـق متبـوع لمـا ف

الملوك وآذلك ال يجوز فيه تعاطي األلفاظ المبتذلة الدائرة بين السوقة لما في ذلـك مـن الوضع من السلطان بمقابلته إياه بما ال 
   . يشبه رتبته

لفاظ الغربية القوية األخذ بمجامع القلوب الواقعة أحسن وأما الكتب اإلخوانيات النافذة في التهاني والتعازي فإنها تحتمل األ
   . المواقع من النفوس ألنها مبنية على تحسين اللفظ وتزيين النظم وإظهار البالغة فيها مستحسٌن واقٌع موقعه
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مغرب آصاحب والذي تراعى الفصاحة والبالغة فيه من المكاتبات عن األبواب السلطانية في زماننـا مكاتبات ملوك ال  : قلت
تونس وصاحب تلمسان وصاحب فاس وصاحـب غرناطـة من األندلس وآذل القانات العظام من ملوك المشرق ومن يجري 

   . هذا المجرى ممن تشتمـل بلـاده على العلماء بالبالغة وصناعة الكتابة

اب السلطانية بخالف من ال عناية له ويظهر ذلك باالستخبار عن بالدهم وباالطالع على آتبهم الصادرة عن ملوآهم إلى األبو
بذلك آحكام أصاغر البلدان وأصحاب اللغات العجمية من الـروم والفرنـج والسـودان ومـن فـي معناهـم فإنـه يجـب خطابهـم 
بتهم باأللفـاظ الواضحـة إال أن يكـو في بعض بالدهم من يتعاطى البالغة من الكتاب ووردت آتبهم على نهجها فإنه ينبغي مكات

   . على سنن البلغاء

األصل التاسع أن يراعي رتبة المكتوب عنه والمكتوب إليه في الخطاب فيعبر عن آل واحٍد منهما في آل مكاتبة بما يليق به 
ويخاطب المكتوب إليه بما يقتضيه مقامه فأما المكتوب عنه فيختلف عنه والمكتوب إليه في الخطاب فيعبر عن آل واحد منهما 

كاتبة بما يليق به ويخاطب المكتوب إليه بما يقتضيه مقامه فأما المكتوب عنه فيختلف الحال فيه باختالف منصبه في آل م
   . ورتبته

فـأن آـان المكتـوب عـن خليفـًه فقد جرت عادة من الكتاب بالتعبير عنه في الكتب الصادرة عن أبـواب الخالفـة بأميـر 
أمـر أميـر المؤمنيـن فـي آـذا على آذا وآذا وأوعز أمير المؤمنين إلى فالن بكذا وآقتضى  فجـرى  : المؤمنيـن مثـل أن يقـال

   . رأي أمير المؤمنين آذا وخرج أمير المؤمنين بكذا وتقدم أمير المؤمنين إلى فالن بكذا وما شاآل ذلك

و ومنعوا خراج السلطان وما أشبه ذلك وربما عبر عنه بالسلطان مثل أن يقال في حق المخالفين وحاربوا عساآر السلطان أ
   . يريدون الخليفـة علـى مـا ستقـف عليـه في الكتب التي نوردها في المكتابات عن الخلفاء فيما بعد إن شاء اهللا تعالى

   . ويخاطب بالمواقف المقدسة الشريفة والعتبات العالية ومقر الرحمة ومحل الشرف  : وقال ابن شيث في معالم الكتابة

ويخاطـب بالديوان العزيز والمقام األشرف والجانب األعلى أو   : وذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في التعريف نحـوه فقـال
   . الشريف وبأمير المؤمنين مجردًة عن سيدنـا وموالنـا ومـرًة غيـر مجـردة مـع مراعـاة المناسبة والتسديد والمقاربة

لعزيز الخضعان عن مخاطبة الخليفـة نفسـه وتنزيـل الخطـاب منزلـة مـن يخاطـب نفـس وسبب الخطاب بالديوان ا  : قال
   . الديوان والمعني به ديوان اإلنشاء إذ آتب وأنواع المخاطبات إليه واردٌة وعنه صادرٌة

كار هذه االستعارات وقد سبق في الكالم على األلقاب في المقالة الثالثة نقًال عن ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب إن
والمخترعات وسيأتي في المكاتبة إلى الخلفاء ذآر ترتيبها إن وإن آان المكتوب عنه ملكًا فقد جرت العادة أن يعبر عنه بنون 

فعلنا آذا وأمرنا آذا واقتضت آراؤنـا الشريفـة آـذا وبـرزت مراسيمنـا بكـذا ومرسومنـا إلـى فلـان أن   : الجمع للتعظيم فيقال
   . قدم بكذا أو يتقدم أمره بكذا وما أشبه ذلكيت

   . وذلك أن ملوك الغرب آانوا يجرون على ذلك في مخاطباتهم فجرت الملوك على سننهم في ذلك

وفي معنى الملوك في ذلك سائر الرؤساء مـن األمـراء والـوزراء والعلمـاء والكتـاب ونحوهـم مـن ذوي األقـدار العليـة 
واألخطـار الجليلة والمراتب السنية في الدين والدنيا ممن يصلح أن يكون آمرًا وناهيًا إذا آتبوا إلى أتباعهم ومأموريهم إذ آانت 

   . التعظيم دون غيرهم هذه النون مما يختص بذوي

فدعاه دعاء المفرد لعدم  وشاهد ذلك من القرآن الكريـم قولـه تعالـى :   "  حتـى إذا حضـر أحدهـم المـوت قال رب ارجعون  " 
آليات الواردة مورد االختصاص له آما فـي المشارآة له في ذلك االسم وسأله سؤال الجمع لمكان العظمة إلى غير ذلك من ا

وغير  وقولـه :  نحـن الوارثون  "  وقولـه :   "  إنـا نحـن نحيـي الموتـى  "  قولـه تعالـى :   "  إنـا نحـن نـرث الـأرض ومـن عليهـا  " 
   . ذلك من اآليات
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أنتم   : وقد أخذ آتاب المغرب بهذا مع والة أمورهم في الجمع بالميم فخاطبوا الواحد مخاطبة الجمع مثل  : قال في معالم الكتابة
   . وفعلتم وأمرتم وما أشبه ذلك

   . واألمر في ذلك عندهم مستمر إلى اآلن  : قلت

وهو غير ما صور به عند وإن آان المكتوب عنه مرؤوسًا بالنسبة إلى المكتوب إليه آالتابع ومن في معناه فقال   : قال ابن شيث
ا من األلفاظ التي فيها تعظيم يبنغـي أن يتحفـظ فـي الكتـب النافـذة عنـه مـن اإلتيـان بنـون العظمـة وغيرهـ  : في مواد البيـان

أمرت بكذا أو نهيت عن آذا أو أوعزت بكذا أو تقدم أمري إلى فالن بكذا أو أنهي إلي آذا أو   : شأن المكتوب عنه مثل أن يقول
 خرج أمري بكذا وما في معنى ذلك مما ال يخاطب به األتباع رؤساءهم بل يعدل عن مثل هذه األلفاظ إلى ما يؤدي إلى معناها

وجـدت صـواب الـرأي آـذا ففعلتـه ورأيـت السياسـة تقتضـي آـذا فأمضيته وما أشبه ذلك إن   : مما ال عظمة فيه مثل أن يقـول
وجد المملـوك صواب الرأي آذا ففعله ورأى السياسة تقتضي آذا فأمضاه وما   : آان عرف الكتاب على الخطاب بالتاء وإال قال

   . يجري هذا المجرى

ينبغي أن يعرف قدر المكتوب إليه من الرؤساء والنظراء   : المكتـوب إليـه فقـال أبـو هالل العسكري في آتابه الصناعتينوأمـا 
والعلمـاء والوآـالء ليفـرق بيـن مـن يكتـب إليـه أنـا أفعـل آـذا ومـن يكتب إليه نحن نفعل آذا فأنا من آالم األشباه واإلخوان 

   . فرأيك  : فرق بين من يكتـب إليـه فـإن رأيـت أن تفعـل آـذا وبين من يكتب إليهونحن من آالم الملوك وي

وذلك إن قولهم فإن رأيت أن تفعل آذا لفظ النظراء والمساوين بخلـاف فرأيـك فإنـه ال يكتبـه إال جليـٌل   : قال في مواد البيان
   . فإن رأيت أن تفعل آذا فافعله  : رأيـت فإنـه ال أمـر فيـه إذ يقـالمعظم لتضمنها معنى األمـر والتقديـر فـر رأيـك بخلـاف فـإن 

   . انظر في أمري ولفظه لفظ األمر ومعناه السؤال  : على أن األخفش قد أنكر هذا على الكتاب ألن أقل الناس يقـول للسلطان

   . وذآر مثله في صناعة الكتاب عـن النحوييـن

لكتاب أن المشافهة تحتمل ما ال تحتمله المكاتبة ألن المشافهـة حاضـٌر يحضـر اإلنسـان ال يمكنـه وحجة ا  : قال في مواد البيان
   . تقييـده وترتيبـه والمكاتبـة بخلـاف ذلك فال عذر لصاحبهـا فـي اإلخلـال بالـأدب

   . ل السمو والقدرة إن شاء اهللا تعالىولآلراء العالية فض  : وقـد اصطلحـوا علـى أن يكتـب فـي أواخر الكتب  : قـال ابـن شيـث

   . والرأي أعلى  : وللـرأي السامـي حكمـه ودونه  : ودون ذلك

   . والرأي موفق وموفقًا بالرفع والنصب  : ودونه

   . ورأيها للحضرة  : ورأيه للمجلس  : ودونه

   . والـرأي أعلـى  : ال أنها ال تقـوم مقـام قولـهفإن رأى موالنا أن يكون آذا وآذا أمر به أو فعل إ  : وربما قالوا  : قال

   . فأمـا لمـن دونـه فيحتمـل

   . فاعلم ذلك واعمل به إن شاء اهللا تعالى  : وذآر أنه آان مصطلحهم أن يقال في آخر الكتاب السلطان

   . وإن أعيان أصحاب األقالم آانوا يكتبوبه إلى من دونهم

فنحيط علمه بذلك   : ولآلراء العالية مزيـد العلـو وأن تختـم الكتابـة لألآابر بمثل  : ال في مثل ذلكوالذي استقر عليه الح  : قلت
   . فليعلم ذلك ويعتمده ونحو ذلك  : فنحيط بذلك علمًا ولألصاغر  : ولمن دونهم
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واألدباء والخطباء وأوساط الناس  إن احتجت إلى مخاطبة الملوك والوزراء والعلماء والكتاب  : قال محمد بن إبراهيم الشيباني
   . وسوقتهم فخاطب آالًّ منهم على قدر أبهته وجاللته وعلوه وارتفاعه وفطنته وانتباهه

ولكل طبقة من هذه الطبقات معاٍن ومذاهب يجـب عليـك أن ترعاهـا فـي مراسلتـك إياهـم فـي آتبك وتزن آالمك في 
يبه فإنه متى أهملت ذلك وأضعته لم آمن عليك أن تعدل بهم عن طريقتهم وتسلـك مخاطبتهم بميزانه وتعطيه قسمته وتوفيه نص

بهم غير مسلكهم وتجري شعاع بالغتك في غير مجراه وتنظم جوهر آالمك في غير سلكه فال تعتد بالمعنى الجزل ما لم تكسه 
لم تجربه عـادة المكتـوب إليـه تهجيـٌن للمعنـى لفظًا مختلفًا على قدر المكتوب إليه فإن إلباسك المعنى وإن صح إذا أشرب لفظًا 

وإخلـاٌل لقـدر المكتوب إليه وظلٌم يلحقه ونقٌص مما يجـب لـه آمـا أن فـي اتبـاع متعارفهـم ومـا انتشـرت بـه عادتهـم وجـرت 
   . بـه سنتهـم قطعـًا لعذرهـم وخروجـًا عـن حقهـم وبلوغـًا إلى غاية مرادهم وإسقاطًا لحجة أدبهم

   . فامتثل هذه المذاهب وأجر عليها القوم  : قال ابن عبد ربه

وذلك أن المعاني التي يكتب فيها وإن آان آلٌّ منها جنسًا بعينه آالتهنئة والتعزية واالعتذار والعتاب   : قال في مواد البيان
من اللفظ بل ينبغي أن يخرج في  واالستظهار ونحو ذلك فإنه ال يجوز أن يخرج المعنى لكل مخاطٍب على صيغٍة واحدٍة

   . الصيغة المشاآلة للمخاطب الالئقة بقدره ورتبته

أال ترى أنك لو خاطبت سلطانًا أو وزيرًا بالتعزية عن مصيبٍة من مصائب الدنيا لما جـاز أن تبنـي الكلـام علـى وعظـه 
وتلقي الحادثات بالتسليم والرضا وإنما وتبصيره وإرشاده وتذآيره وحضه على األخذ بحظ من الصبر ومجانبة الجزع 

الصواب أن تبني الخطاب على أنه أعلى شانًا وأرفع مكانًا وأصح حزمًا وأرجـح حلمـًا مـن أن يعـزى بخلـاف المتأخـر فـي 
   . ونحو ذلك الرتبـة فإنـه إنما يعزى تنبيهًا وتذآيرًا وهدايًة وتبصيرًا ويعرف الواجب في تلقي السراء بالشكر والضراء بالصبر

وآذلك إذا آاتبت رئيسًا في معنى االستزادة والشكوى ال يجوز أن تأتي بمعناهما في ألفاظهما الخاصة بل يجب أن تعدل  92
عن ألفاظ الشكوى إلى ألفاظ الشكر وعن ألفاظ االستزادة إلـى ألفـاظ االستعطـاف والسـؤال فـي النظـر لتكـون قـد رتبـت 

   . رجت معناك مخرج من يستدعي الزيادة ال من يشكو التقصيرآالمـك في رتبته وأخ

وال يخاطـب السلطـان فـي خلـال الكتابـة إليه بسيدنا مكان موالنا فإن سيدنا آأنها خصصت   : قـال ابـن شيـث فـي معالـم الكتابـة
   . وت السلطان السيد األجلبأرباب المراتب الدينيـة والديوانيـة وموالنـا تخـص السلطـان وحـده وإن آان من نع

على أن ذلك مخالف لمذهب المغاربة فإنهم يعبرون عن والة أمورهم بالسادة ويعبرون عن صاحـب األمـر بسيدنا وآأن   : قال
   . هذا آان في زمانه وإال فالمعروف عند أهل المغرب واألندلس اآلن التعبيـر عـن السلطـان بالمولـى يقـول أحدهـم موالنا فالن

   . وأهل مصر اآلن يطلقون السادة على أوالد الملوك

وآذلك لو وقع واقع للسلطان فنصحته لم يجز أن تورد ذلـك مـورد التنبيـه علـى مـا أغفلـه واإليقاظ لما أهمله والتعريف من 
الصواب لما جهله ألن ذلك من القبيح الذي ال يحتمل الرؤساء من األتباع ولكن تبني الخطاب على أن السلطان أعلى وأجل 

دور األمور وأعجازها وأن آراء خدمه جزء من رأيه وأنهم إنما يتفرسون مخايل اإلصابة رأيًا وأصح فكرًا وأآثر إحاطًة بص
بما وقفوا عليه من سلوك مذهبه والتأدب بأدبه واالرتياض بسياسته والتنقل في خدمته وإن مما يفرضونه في حكم اإلشفاق 

وهامهـم ويحـدث فـي أفكارهـم مـن األمور التي يتخيلون واالهتمـام ومـا يسبـغ عليهـم مـن اإلنعـام المطالعـة بمـا يجـري فـي أ
   . أن في العمل بها مصلحة للدولة وعمارًة للمملكة ليتصفحه بأصالة رأيه التي هي أوفر وأثبت

فإن استصوبه أمضاه وإن رأى خالفه ألغاه وآان الرأي األعلى ما يراه إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى قـال ابـن شيـث 
وال يقـارن الكاتـب السلطـان فـي تكـرار المواضـع التـي يقـع االلتباس فيهـا بيـن الكاتب والمكتوب إليه ألن   : عالـم الكتابـةفـي م

هاء الضمير تعود عليهما معًا لما تقدم من ذآرهما وإن آان في القرينة ما يدل على ذلك بعد الفكرة وإذا ابتدأ معهم بالمملوك ال 
   . لعبد وال الخادم وإن آان ذلك جائزًا مع غير السلطانيقال بعد ذلك ا
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وآان   : وال بأس بتكرار اإلشارة إلى السلطان في المواضع التي يجمل فيها االشتراك بينه وبين المكتوب إليه مثل أن يقال  : قال
اللتباس من جهة الكاتب أو موالنا إن قد ذآر آذا وآذا والضمير في آان يصلح لهما معًا فالبد هنـا مـن ذآـر المملوك إن آان ا

   . آانت اإلشارة إلى السلطان

األصل العاشر أن يراعي مواقع آيات القرآن والسجع في الكتب وذآر أبيات الشعر في المكاتبات أمـا آيـات القـرآن الكريـم فقد 
ذآر ابن شيث في معالم الكتابة أنها في صدر الكتب قد يذآرها األدنـى لألعلى في معنى ما يكتب به مثل قوله تعالى :   "  فلما أن 

وقوله تعالى :   "  وقالـوا الحمـد للـه الـذي أذهـب عنـا الحـزن إن ربنـا لغفـور  جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرًا  " 
إلـى غير ذلك من اآليات المناسبة للوقائع وإن آانت في أثناء الكتب فقد استشهد بها جماعٌة من وأما السجع فقد ذآر  شكـور  " 

أنه ال يفرق فيه بين آتاب األعلى لألدنى وبالعكس وأنه بما يكتـب عـن السلطـان أليـق لكـن قـد ذآـر بعـض   : ابن شيث
ابة بالسجع نقٌص في حق المكتوب إليه وقضيته أنه ال يكتب به إال من األعلـى لألدنـى إال أن الـذي جـرى المتأخريـن أنـه الكت

   . عليـه مصطلـح آتـاب الزمان تخصيصه ببعض الكتب دون بعض من الجانبين

ر بل يختلف الحال في وأما الشعر فيورده حيث يحسن إيراده ويمنعه حيث يحسن منعه فليس آل مكاتبة يحسن فيها إيراد الشع
   . ذلك بحسب المكتوب عنه والمكتوب إليه

فأما المكاتبات الصادرة عن الملوك والصادرة إليهم فقد ذآر في مواد البيان أنه ال يتمثل فيها بشيٍء من الشعر إجالًال لهم عن 
ووضعها وألن الشعر صناعٌة مغايرة  شوب العبارة عن عزائم أوامراهم ونواهيهم واألخبار المرفوعة إليهم بما يخالف نمطها

   . لصناعة الترسل وإدخـال بعـض صنائـع الكلـام فـي بعض غير مستحسن

الذي ذآره عبد الرحيم بن شيث في آتابة معالم الكتابة ومواضع اإلصابة أنه يتمثل بالشعر في المكاتبات الصادرة عن   : قلت
   . البيان الملوك دون غيرهم وهو معارٌض لما ذآره في مواد

   . وآأنـه فـي مـواد البيـان يريـد الكتـب النافذة عن الملوك إلى من دونهم أو ممن دونهم إليهم

أما الملوك والخلفاء إذا آتبـوا إلـى مـن ضاهاهـم فـي أبهـة الملـك وقاربهـم فـي علـو الرتبـة فإنـه ال يمنـع التمثـل بأبيـات 
   . م وجميعًا بين جنسي الكالم اللذين هما خالصة مقاصدهالشعر فيها تطريزًا للنثر بالنظ

وما زالت الخلفاء والملوك السالفة يخللون آتبهم الصادرة عنهم إلى نظرائهم في علو الرتبة باألبيات الرقيقة األلفاظ البديعة 
رضـي اللـه عنـه حيـن تمـاأل عليـه المعاني لالستشهاد على الوقائع المكتوب بسببها آما آتب أمير المؤمنين عثمـان بـن عفـان 

طويل فإن آنت مأآوًال فكن خير آآٍل وإال فأدرآنـي   : القـوم واجتمعـوا علـى قتلـه إلـى علـي بـن أبـي طالب آرم اهللا وجهه
له حين  إلى معاوية بن أبي سفيان في جـواب آتـاب  ! ولما أمزق وآما يكتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه

وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى آلهم بغيت فإن يك ذلك آذلك   : جرى بينهما التنازع في الخالفة فقال في أثناء آتابه
طويل وتلك شكاٌة ظاهٌر عنك عارها وعلـى ذلـك جـرى آثيٌر من خلفاء الدولتين   : فليست الجناية عليك فيكون العذر إليك

العسكري في األوائل أن أهـل حمص وثبوا بعاملها فأخرجوه ثم وثبوا بعده بعامل آخر فأمر األموية والعباسية آما حكى 
   . المتوآل إبراهيم بن العباس أن يكتب إليهم آتابًا يحذرهم فيه ويختصر فكتب

ـه مـن شعـث ثالثـًا أمـا بعـد فـإن أميـر المؤمنين يرى من حق اهللا تعالى عليه فيما قوم به من أود أو عدل به من زيغ أو لـم ب
يقـدم بعضهـن أمام بعٍض فأوالهن ما يستظهر به من عظٍة وحجة ثم ما يشفعه من تحذير وتنبيه ثم التي ال ينفع حسم الداء 

طويل أناٌة فإن لم تغـن عقـب بعدهـا وعيٌد فإن لم يجد أجدت عزائمه وممـن آـان يكثـر التمثـل بالشعـر فـي المكاتبات   : غيرها
فاء بني العابس وتصدر إليه المكاتبات آذلك الناصـر لدين اهللا حتى يحكى أن الملك األفضل علي ابن السلطان صالح من خل

الدين يوسف بن أيوب صاحب دمشق حين تعصب عليه أخوه الملك العزيز عثمان وعمه الملك العادل أبو بكر آتب إلى 
ى ما تعتقده الشيعة من أن الحق في الخالفة آان لعلي وأن أبا بكر وعثمان الناصر لدين اهللا يستجيشه عليهما آتابًا يشير فيه إل

بسيط مولـاي إن أبا بكٍر وصاحبه عثمان قد غصبا   : رضي اهللا عنهما تقدمًا عليه إذ آان الناصر يميل إلى التشيع وآتب فيه
فكتب إليه الناصر الجواب عن ذلك  بالسيف حق علي فانظر إلى حظ هذا االسم آيف لقي من األواخر ما القى من الـأول

آامل وافى آتابك يا ابن يوسف ناطقًا بالحـق يخبـر أن أصلك طاهر فاصبر فإن على اإلله حسابهم وابشر فناصرك   : وآتب فيه
   . اإلمام الناصـر وعلى ذلك جرى الملوك القائمون على خلفاء بني العباس في مكاتباتهم أيضًا
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ي عن معز الدولة بن بويه إلى عدة الدولة أبي تغلب آتابًا يذآر له في خالف قريبين له لم يمكنه آما آتب أبو إسحاق الصاب
طويل ومـا آنـت إال مثـل قاطـع آفـه بكفٍّ له أخرى فأصبح أجذما   : مساعدة أحدهما على اآلخر واستشهد فيه بقول المتلمس
أحجمـا وعلـى هـذا النهـج جـرى الحـال في الدولة األيوبية بالديار فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له درآًا في أن تبينـا ف

   . المصرية

آما آتب القاضي الفاضل عن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب إلى ديوان الخالفة ببغداد عند قتل ابن رئيس الرؤساء 
ك متمثًال بالبيتين المقولين في أبي حفص الخالل وزيـر الخليفـة آتابـًا ليسلـي الخليفة عنه وآان ممن أساء السيرة وأآثر الفت

آامل إن المكاره قد تسر وربما آان السرور بما آرهت جدير إن   : وزير أبي العباس السفاح وآان يعرف بوزير آل محمد
قالوون  الوزيـر وزير آل محمٍد أودى فمـن يشنـاك آـان وزيـرًا وآما آتب القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر عن المنصور

إلى صاحب اليمن في جـواب تعزيـة أرسلهـا إليـه فـي ولـده الملـك الصالـح مـع تعريضـه فـي أمٍر له بأن الحروب مما يشغل 
عن إذا اعتاد الفتـى خـوض المنايـا فأهون ما تمر به الوحول وآما آتب صاحبنا الشيخ عالء الدين البيري رحمه اهللا عن 

  : المصرية جوابًا لصاحب تونس من بالد المغرب واستشهد فيه لبالغة الكتاب الوارد عنه بقوله الظاهر برقوق صاحب الديار
خفيف وآالم آدمع صب غريٍب رق حتى الهواء يكثف عنده راق لفظًا ورق معًنى فأضحى آـل سحـٍر مـن البالغـة عبده 

   . وعلى ذلك جرت ملوك المغرب من بني مريٍن وغيرهم

السلطان أبي الحسن المريني عنه إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون صاحب الديار المصرية  آما آتب بعض آتاب
سريع إن   : آتابًا يخبـره فـي خاللـه أن صاحـب بجايـة خـرج عن طاعته فغزاه وأوقع به وبجيوشه ما قمعه مستشهدًا فيه بقوله

   . غير ذلك من المكاتبات الملوآية التي ال تحصى آثرًةعـادت العقـرب عدنا لها وآانت النعل لها حاضره إلى 

   . بل ربما وقع التمثيل بالشعر فـي المكاتبات عن الخلفاء والملوك إلى من دوهم وبالعكس

طويل فكتب إليه الرشيد آتابًا وآتب في أسفله   : آما حكى العسكري في األوائل أن رافعًا رفع آتابًا إلى الرشيد وآتب في أسفله
طويل ورفعك نفسًا طالبًا فوق قدرها يسوق لك الحتف المعجل والذال وبالجملة فمذاهب الناس في التمثل بالشعر في المكاتبات 

الملوآية مختلفٌة ومقاصدهم متباينٌة بحسب األغراض ولذلك أورد الشيخ جمال الدين بن نباتة هذه المسألة في جملة أسؤولته 
مشق مخاطبًا بها الشيخ شهاب الدين محمودًا الحلبي وهو يومئذ صاحب ديوان اإلنشاء بها التي سأل عنها آتاب اإلنشاء بد

ومن آره االستشهاد في مكاتبة الملوك باألشعار وآيف ترآها على ما فيها من األثار أما المكاتبات اإلخوانيات الواقعة   : فقال
إنه يجوز أن   : الرقاع في فنون المكاتبات فقد قال في مواد البيان بالتهاني والتعازي والتزاور والتهادي والمداعبة وسائر أنواع

   . تودع أبيات الشعر على سبيل التمثل وعلى سبيل االختراع محتجًا بأن الصدر األول آانوا يستعملون ذلك في هذه المواضع

ن آتـاب المشـرق والمغـرب شاهـدٌة وهذا الذي ذآره ال خفاء فيه وآتب الرسائل المدونة من آالم المتقدمين والمتأخرين مـ
   . بذلـك ناطقـٌة باستعمال الشعر في المكاتبات وأثنائها ونهاياتهـا ما بين البيت والبيتين فأآثر حتى القصائد الطوال

   . وأآثر ما يقع من ذلك البيت المفرد والبيتان فما حول ذلك

طويل وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين   : ولهآما استشهد القاضي الفاضل في بعض مكاتباته في الشوق بق
طويل وآم قلت حقًا ليتني آنت عنده وما قلت إجالًال له ليته عندي   : أضلعي وآما آتب أيضًا لبعض إخوانه في جواب آتاب
الحبيـب بـدا لوجـه محبـه وآما آامل وحسبتـه والطـرف معقود به وجـه   : وآما آتب في وصف آتاٍب ورد عليه مستشهدًا بقوله

طويل وذاك الذي ال يبرح الدهر رزؤه وال ذآره ما أرزمت أم حائـل إلى   : آتب في آتاب تعزية بصديٍق مستشهدًا فيه بقوله
غير ذلك من المكاتبات التي ال يأخذها حصر وال تدخـل تحـت حـد ممـا ستقـف علـى الكثير منه في الكالم على مقاصد 

   . ت إن شاء اهللا تعالىالمكاتبا

األصل الحادي عشر أن يأتي في مكاتبته بحسن االختتام ويرجع إلى معنيين آما في حسن االفتتاح المقدم ذآره المعنى األول 
أن يكون الحسن فيه راجعًا إلى المعنى المختتم به إما بمعاطاة األدب من المرؤوس إلى الرئيس ونحو ذلك وإما بما يقتضي 

   . والتوقيـر مـن الرئيـس إلـى المـرؤوس آاالختتـام بالدعاء ونحو ذلك مما يقع في مصطلح آل زمنالتعزيـز 
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المعنى الثاني أن يكون الحسن فيه راجعًا إلى ما يوجب التحسين من سهولة اللفظ وحسـن السبك ووضوح المعنى وتجنب 
لئن حنثت فيما حلفت فال خطوت   : آخر رسالة لهالحشو وغير ذلك من موجبات التحسين آما آتب الصاحب بن عباد في 

   . لتحصيل مجد وال نهضت القتناء حمد وال سعيت إلى مقام فخر وال حرصت على علو ذآر

فهذه اليمين لو سمعها عامر بن الظرب لقال هي اليمين الغموس ال القسم بالالت والعزى ومناة الثالثة   : قال أبو هالل العسكري
   . مما يجري هذا المجرى األخرى ونحو ذلك

واعتبار هذه األصول األحد عشر بعد ما تقدم اعتباره في الكالم على صنعة إنشاء الكالم وترتيبه في المقالة األولى من   : قلت
أنه ال يستعمل في آالمه ما أتت به آيات القرآن الكريم من االختصـار والحـذف ومخاطبـة الخـاص بمخاطبـة العـام ومخاطبـة 
العـام بمخاطبـة الخـاص وال مـا يختص بالشعر من صرف ما ال ينصرف وحذف ما ال يحذف وقصر الممدود ومد المقصور 

والتقديـم والتأخير واإلضمار في موضع اإلظهار وتصغير االسم في موضع التعظيم مثل دويهيٍة وما شاآل ذلك مما تقدم 
   . التنبيه عليه في موضعه فال بد من اعتباره هنا

أن يعرف مقادير قطع الورق وسعة الطرة والهامش وسعة بيت العالمة ومقدار ما بين السطور وما يترك في آخر الكتاب إما 
مقدار قطع الورق فقد تقدم في المقالة الثالثة أنه يختلف باختالف المكتـوب إليهـم عـن السلطان فكلما عظم قدر المكتوب إليه 

   . عي في ذلك قدر المكتوب عنه والمكتوب إليه جميعًاعظم مقدار قطع الورق وربما رو

وأمـا طـول الطـرة فـي أعلـى الكتـاب فقـد ذآـر فـي معالـم الكتابة أنها تطول فيما إذا آان الكتاب من األعلى إلى األدنى 
السلطان تكون الطرة فيها  وتكون متوسطة مـن األتبـاع وسيأتـي أن المصطلـح عليـه فـي زماننـا إلـى المكاتبات الصادرة عن

   . ما بين ثالثة أوصال إلى وصلين ومن النواب ومن في معناهم تكون وصًال واحدًا

   . وأما مقدار سعة الهامش فقد سمعت بعض فضالء الكتاب يذآر أن الضابط فيه أن يكون ثلث عرض الدرج المكتوب فيه

ي آتب السلطان أما في غيره حيث وأما سعة ما بين السطور فقد تقدم وأما بيت العالمة فقد تقدم أنه يكون مقدار نحو شبر ف
   . أنها تكون بمقدار نصف بيت العالمة

   . وذآر ابن شيث أنها ثالثة أصابع أو أربعة

   . وأما ما يترك في آخر الكتاب فقد ذآر ابن شيث أنه ال يترك في آخر المكاتبة شيئًا

وأمـا الخـط فإنـه آلمـا غلـظ القلـم واتسعـت السطـور آـان أنقـص فـي رتبـة المكتوب إليه وقد ذآر في معالم الكتابة أن الكتب 
   . الصادرة إلى السلطان ال يكون بين سطورها أآثر من إصبعين

آل مكاتبة منها من المعاني ولتعلم أن الطرف الثاني في بيان مقادير المكاتبات وما يناسبها من البسط واإليجاز وما يالئم 
القسم األول ما يكتب عن السلطان أو من معناه من الرؤساء إلى األتباع وهي على الضربين   : المكاتبات على ثالثة أقسام

   . أن يكون المكتوب عن السلطان في أوقات الحروب إلى نواب الملك  : الضرب األول وقد استحسنوا اإليجاز في خمسة مواضع

فيجب أن يتوخى اإليجاز واأللفاظ البليغة الدالة على القصد من غير تطويل وال بسط يضيع القصـد   : قال في حسن التوسل
   . ويفصـل الكالم بعضه من بعض

   . وال يعمد في ذلك إلى تهويٍل ألمر العدو يضعف القلوب وال تهويٍن ألمره بحيث يحصل به االغترار

تب به عن السلطان خبرًا يريد التورية به عنه وستر حقيقته آإعالمهم آالحـوادث الحادثـة علـى الملـوك الثاني أن يكون ما يك
   . والنوائـب الملمـة بالدولـة من هزيمة جيش أو تغيير رسم أو إحداثه أو تكليف الرعية ما ال يسهل عليها تكليفه وما أشبه ذلك
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في ذلك االختصار واإليجاز ويعدل عن استعمال األلفاظ الخاصة بالمعنى إلى غيرها  فيجـب أن يقصـد  : قـال فـي مـواد البيـان
مما يحتمل التأويل وال تنفر األسمـاع عنـه وال تـراع القلـوب بـه مـن غيـر أن يحتمـل آذبـًا صراحًا فإنه ال شيء أقبح 

   . نهبالسلطان وال أغمض لشأنه وقدره من أن يضمن آتابه ما ينكشف للعامة بطال

وينبغي للكاتب أن يتخلص من هذا الباب التخلص الجيد الذي يزين به األثـر مـن غيـر تصريـح بكـذب وأن يخـرج   : قال
الباطـل فـي صـورة الحق ويعرض سلطانه في ذلك لإلحماد والتقريظ من حيث يستحق التأنيب واإلذمام فإن هذه سبيل البالغة 

هـر الحسـن المجمـع علـى فضلـه ال يحتـاج فـي التعبيـر عـن حسنـه إلـى آد الخاطر وطريقة فضالء الصناعة لـأن األمـر الظا
وإتعاب الفكر إذ األلكن ال يعجز عن التعبير عنه فضًال عن اللسن وإنما الفضل في تحسين ما ليس بحسن وتصحيح ما ليس 

ساءة والتقصير من حيث ال يلحق آذٌب صريٌح بصحيح بضروٍب من التمويه والتخييل وإقامة المعاذير والعلل المعفية على اإل
   . وال زور مطلق

ولضيق هـذا المقـام وصعوبـة مرتقـاه أورده الشيـخ جمـال الديـن بن نباتة في جملة مسائله التي سأل عنها آتاب اإلنشاء 
   . ن أمرًا أو نهيًاوما الذي يكتب عن المهزوم إلى من هزمه الثالث أن يكون المكتوب به عن السلطا  : بدمشق فقال

فحكمها حكم التوقيعات الوجيزة الجامعة للمعاني الجازمة باألمر أو النهي اللهم إال أن يكون األمر أو   : قال في مواد البيان
النهي مما يحتـاج إلى رسوم ومثل يعمل عليها فيحتاج إلى اإلطالة والتكرير بحسب ما يؤمر به وينهى عنه دون الحذف 

   . واإليجاز

   . الرابع أن تكون الكتب المكتوبة عن السلطان باستخراج الخراج وجباية األموال وتدبير األعمال

فسبيلها أن ينص فيها على ما رآه السلطان ودبره ثم يختتم بفصل مقصوٍر على التوآيد في امتثال أمره   : قـال فـي مواد البيان
   . ضييقـًا للعـذر وحسمًا ألسباب االعتذاروإنفاذه وال يقتصر على ما تقدم إيجابًا للحجة وت

   . الخامس أن يكون ما يكتب به عن السلطان إحمادًا أو إذمامًا أو وعدًا أو وعيدًا أو استقصارًا أو عـذًال أو توبيخًا

سان واالجتهاد فيجب أن يشبع الكالم ويمد القول بحسب ما يقتضيه أمر المكتوب إليه في اإلساءة واإلح  : قال في مواد البيان
والتقصير لينشـرح صـدر المشمـر المحسـن وينبسط أمله ورجاؤه ويرتدع المقصر المسيء ويرتجع عما يذم منه ويتالفى ما 

   . فرط فيه

أحدهما أن يكون ما يكتب به السلطان   : الضرب الثاني ما يعمل فيه على البسط واإلطناب وقد استحسنوا البسط في موضعين
   . قرير صورته في نفوس العامة آاألخبار بالفتوحـات المتجـددة فـي إعـالء الديـن والسلطـانخبرًا يريد ت

فيجب أن يشبع القول فيها ويبني على اإلسهاب واإلطناب وتكثير األلفاظ المترادفة ليعرفوا قـدر النعمـة   : قـال فـي مـواد البيان
ع سلطانهـم مـن عنايـة اللـه تعالـى بـه فتقـوى قلـوب أوليائـه وتضعـف الحادثـة وتزيـد بصائرهم في الطاعـة ويعلـو موضـ

قلـوب أعدائـه ألنـه لو آتب آتابًا في فتح جليل ليقرأ في المحافل والمشاهد العامة على رؤوس األشهاد بين العامة ومن يراد 
   . ذلـك علـى جهلـه تفخيم السلطان في نفسه على صورة االختصار ألوقع آالمـه فـي غيـر رتبتـه ودل

وإذا آتـب فـي التهاني   : وقـد أوضـح الشيـخ شهـاب الدين محمود الحلبي رحمه اللـه هـذا المقـام فـي آتابـه حسـن التوسـل فقـال
ن بالفتوح فليس إال بسط الكالم واإلطنـاب فـي شكـر نعمـة اللـه تعالـى والتبـري مـن الحول والقوة إال به ووصف ما أعطى م

النصر وذآر ما منح من الثبات وتعظيم ما يسر من الفتح ثم وصف ما بعد ذلك من عزم وإقدام وصبر وجلد عن الملك وعن 
   . جيشه مما حسن وصفه والق ذآره وراق التوسع فيـه وعـذب بسط الكالم معه

مـة وأدعـى لسـرور المكتـوب إليـه ثم آلما اتسع مجال الكالم في ذآر الواقعة ووصفها آان أحسن وأدل علـى السال  : قال
   . وأحسـن لتوقـع المنـة عنـده وأشهـى إلـى سمعه وأشفى لغليل شوقه إلى معرفة الحال

   . وال بأس بتهويل أمر العدو ووصف جمعه وإقدامه فإن في تصغير أمره تحقيرًا للظفر به  : قال
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الفتـوح بمـا آتـب بـه آاتـب المهلـب بـن أبـي صفـرة إلـى الحجـاج في وال يحتـج لإليجـاز فـي آتـب   : قال فـي مـواد البيـان
الحمد هللا الذي   : فتح األزارقة على ارتفاع خطره وطول زمانه وعظم صيته من سلوآه فيه مسلك االختصار حيث آتب فيه

   . ـه حتـى ينقطـع الشكـر من خلقهآفى باإلسالم فقد ما سواه وجعل الحمد متصًال بنعماه وقضى أن ال ينقطع المزيـد مـن فضل

ثم إنا آنا وعدونا على حالين مختلفين نرى منهم ما يسرنا أآثر مما يسوءنا ويرون منا ما يسوءهم أآثر مما يسرهم فلم يزل 
ذلك دأبنا ودأبهم ينصرنا اهللا ويخذلهم ويمحصنا ويمحقهم حتى بلغ الكتاب بناديهم أجله  "  فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 

   .هللا رب العالمين  "  

   . فإنه إنما حسن في موضعه لمخاطبة السلطان به ولغرٍض آانت المكاتبة فيه

ـه قدر فإن آتب مثل هذا الكتاب عن السلطان في مثل هذا الفتح أو ما يقاربه ليورد على العامة ويقرر في نفوسهـم ب  : قال
   . النعمة لم يحسن موقعه وخرج عن شرط البالغة بوضعه إياه في غير موضعه وذآر العسكري نحو ذلك في الصناعتين

وإن آان المكتوب إليه ملكًا صاحب مملكه بمفرده تعين أن يكون البسط أآثر واإلطناب والتهويل أبلغ   : ثم قال في حسن التوسل
   . والشرح أتم

ضطر أن يكتب مثل ذلك إلى ملٍك غير مسلم لكنه غير محارٍب فالحكم في ذلك أن يذآر من أسباب المودة مـا وإن ا  : ثم قال
   . يقتضـي المشارآة في المسار وأن أمر هذا العدو مع آثرته أخذ بأطراف األنامل وآل أمره إلى ما آل

   . هللا تعالى لنا وانتقامه ممن عاداناإن تلك عوائد نصر ا  : ويعظم ذآر ما جرى عليه من القتل واألسر ويقول

   . وإن آان المكتوب إليه متهمًا بمماألة العدو آتب إليه بما يدل على التقريع والتهكم والتهديد في معرض اإلخبار

 الثاني أن يكون ما يكتب به عن السلطان في أوقات حرآات العدو إلى أهل الثغور يعلمهم بالحرآة للقاء عدوهم قال في حسن
فيجب أن يبسط القول في وصف العزائم وقوة الهمم وشدة الحميـة للديـن وآثـرة العساآـر والجيـوش وسرعـة   : التوسل

الحرآـة وطـي المراحـل ومعاجلـة العدو وتخييل أسباب النصر والوثوق بعوائد اهللا تعالى في الظفر وتقوية القلوب منهم وبسط 
   . أيديهم وما أشبه ذلـكآمالهم وحثهم على التيقظ وحفظ ما ب

   . ويبـرز ذلـك فـي أمثـل آلـام وأجلـه وأمكنـه وأقربـه مـن القـوة والبسالـة وأبعـده من اللين والرقة

ويبالغ في وصف اإلنابة إلى اهللا تعالـى واستنـزال نصـره وتأييـده والرجـوع إليـه فـي تثبيـت األقـدام واالعتصـام بـه فـي 
الصبـر واالستعانة به على العدو والرغبة إليه في جذالنهم وزلزلة أقدامهم وجعل الدائرة عليهم دون التصريح ببطالن حرآتهم 

   . رضيات في ضعفهم لما في ذلك من إيهام الضعف عن لقائهم واستشعار الوهم والخوف منهمورجاء تأخرهم وانتظار الع

القسم الثاني ما يكتب به عن األتباع إلى السلطان والطبقة العليا من الرؤساء وهو على ضربين ما يعمل فيه على اإليجاز 
ا يكتب به من باب الشكر على نعمٍة يسبغها سلطانه عليه أحدها أن يكون م  : واالختصار وقد استحبوا اإليجاز في ثالثة مواضع

   . وعارفٍة يسديها إليـه

فسبيلـه أن ال يبنيها على اإلسهاب وتجاوز الحد بل يبنيها على اللفظ الوجيز الجامع لمعاني الشكر   : قـال فـي مـواد البيـان
كـر الرؤسـاء داخـٌل فـي باب اإلضجار واإلبرام وال المشتمل على أساليب االعتراف واالعتداد فإن إطناب األصاغر فـي ش

   . سيما إذا رجعوا إلى خصوصية وتقدم خدمـة

وآذلـك ال يكثـر مـن الثنـاء عليـه لـأن ذلـك مـن باب الملق الذي ال يليق إال باألباعد الذين لم يتقـدم لهـم مـن المـوات والحرم 
   . لنعم ما يوجب خلوص نياتهمما يدل على صحة عقائدهم ولم يضف عليهم من ا

   . أما إذا آان المثنـي أجنبيـًا مكتسبـًا بالتقريـظ والثنـاء فإنـه ال يقبـح بـه اإليغـال واإلغـراق فيهمـا
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وآذلك ال ينبغي للخاصة اإلآثار من الدعاء وتكريره في صدور الكتب عندما يجري ذآر الرئيس فإن في ذلك مشقًة   : قـال
   . ها الملوكوآلفة يستثقل

   . والحكم فيما يستعمل من ذلك في الكتب شبيٌه بما يستعمل شفاهًا منه

   . ويقبح من خادم السلطان أن يشغل سمعه في مخاطبته إياه بكثرة الدعاء وتكريره

   . الثاني أن يكون ما يكتب به التابع إلى السلطان ونحوه في سؤال حسن النظر وشكوى الفقر والخصاصة

فيبني القول على اإليجاز ويمزج الشكوى بالشكر واالعتداد بالـآالء والرغبـة فـي مضاعفـة اإلحسـان   : قال في مواد البيان
   . والزيـادة فـي البـر واإللحاق بالطبقة الرابعة في إيالء العوارف فإن ذلك أعطف لقلب الرئيس وأدعى إلى بلوغ الغـرض

تهـا واستيـالء الخصاصـة والفقـر عليـه فـإن ذلـك يجمـع إلـى اإلضجار واإلبرام شكاية الرئيس وال يكثـر شكـوى الحـال ورثاث
   . بسوء حال مرؤوسه وقلة ظهور نعمته عليه وذلك مما يكرهه الرؤساء ويذمونه

   . الثالث أن يكون ما يكتب به التابع إلى المتبوع من باب التنصل واالعتذار عن شيٍء قرف به عنـد رئيسـه

فسبيله أن يبني آالمه على االختصار ويعدل عن اإلسهاب واإلطناب ويقصد إلى النكت التي تزيل ما   : قـال فـي مواد البيان
   . عرض عنده من الشبهة في أمره وتمحو الموجدة السابقـة إلـى ضمير رئيسه

مـن أتباعهـم لـأن عادتهـم جاريـٌة بإيثـار  وال يصرح ببراءة الساحة عن اإلساءة والتقصير فإن ذلك مما يكرهه الرؤساء
اعتـراف الخـدم بالتقصيـر والتفريـط واإلقـرار بالمقروف به ليكون لهم في العفو عند اإلقرار موضع منة مستأنفة تستدعي 

   . شكرًا وعارفًة مستجـدٍة تقتضـي نشرًا

سان إليـه فـي إقـراره علـى منزلتـه والرضـا عنـه بـل يكون أما إذا أقام التابع الحجة على براءته مما قرف به فال موضع لإلح
   . ذلك قدرًا واجبًا له إن منعه إياه ظلمه وتعدى عليه

ما يعمل فيه على البسط واإلطناب وقد استحبوا البسط هنا في موضع واحٍد وهو ما إذا آان ما يكتب به التابع إلى السلطان 
   . مـا ينظـر فيـه مـن األعمـال ومـا يجـري علـى يديـه مـن المهمـاتواقعـًا فـي بـاب اإلخبـار بأحـوال 

فسبيله أن يوفي حقه في الشرح والبيان ويسلك فيه طريقًة يجمع فيها بين إيضاح األغراض من غير هذر   : قـال في مواد البيان
تصـل معانيهـا إلـى األفهام من غير آلفة يضجر ويمل وال اختصار يقصر ويخل وأن يقصد إلى استعمال األلفاظ السهلـة التـي 

ويتجنب ما يقع فيه تعقيٌد وتوعير أو إبهام إال أن يعـرض لـه فـي المكاتبة ما يحتاج إلى التورية والكناية آما تقدم فيما إذا أطلق 
   . عدو لسانه في السلطان فإنه يحتاج إلى الكناية عنه على ما مر

وسبيل مكاتبتهم أن يؤتى فيها   : آفاء والنظراء والطبقة الثانية من الرؤساء قال في مواد البيانالقسم الثالث ما يكتب به إلى األ
   . باللفظ المساوي للمعنى من غير إيجاز وال إطنـاب ألنهـا رتبـٌة متوسطـة بيـن الرتبتيـن المتقدمتيـن

   . وال يخفـى أن مـا ذآـره إنمـا هـو عنـد الوقوف مع حقائـق المكاتبـات

أمـا اإلخوانيـات المطلقـة فإنها تكون في الطول والقصر بحسب ما بين الصديقين من المودة والقرب وما يعلمه آل واحٍد منهما 
   . من خلق اآلخر وما توجبه دالته عليه

   . لىوسيأتـي فـي مقاصـد المكاتبات من أمثلة األقسام الثالثة ما يوضح مقاصدها ويقرب مآخذها إن شاء اهللا تعا
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الطرف الثالث في أمور تختص باألجوبة وفيه جملتان الجملة األولى في بيان أي األمرين من االبتداء والجواب أعلى رتبًة 
وأبلغ في صناعة الكتابة وقد اختلف الكتاب في ذلك فذهب أآثر البلغاء إلى أن الكتب الجوابية أتعب مطلبًا وأصعب مرتقى من 

ا تظهر مهارة الكاتب وحذقه ال سيمـا إذا آـان الخطـاب محتمًال لالعتذار واالعتالل عن آمتثال الكتب االبتدائية وأن فيه
األوامر والنواهي والتوارية عن نصوص األحوال واإلعراض عن ظواهرها قائدًا إلى استعمال المغالطة موجبًا لالنفصال عن 

   . االحتجاج واإللزام ونحو ذلك مما يؤدي إلى الخالص من المكاره

   . وآحتجوا لترجيح ذلك بوجوه

منها أن المبتديء محكم في آتابـه بألفاظـه آيـف شـاء ويقطعهـا حيـث يشـاء ويتصـرف فـي التقديم والتأخيـر والحـذف 
واإلثبـات واإليجـاز واإلسهـاب ويبنـي علـى أسـاس يؤسسـه لنفسـه والمجيب ليس له تقديم مال تأخير وإنما هو تابع لغرض 

   . لمبتدىء باٍن على أساسها

ومنها أن المجيب إذا آان جوابه محتمًال لإلشباع والتوسع مضطر إلى اقتصاص ألفاظ المبتدىء واتباعهـا لإلجابـة عنهـا 
وذلـك يؤدي إلى تصفح آالم المتبديء والمجيب ويصل ما بين الكالمين ألن الكالمين يتقابالن فال تخفى رتبتهما والفاضل 

   . الرذل وهذا مرفوٌع عن المبتديءمنهما من 

ومنها أن تأليف الكالم وانتظامه واتساقه والتئامه يقدر منها المبتديء على ما ال يقدر عليـه المجيـب لـأن الجـواب يفصـل 
وأما آذا  أجـزاء الكلـام ويبـدد نظامـه ويقسمه أقسامًا لمكان الحاجة إلى استئناف القول من الفصل بعد الفصل بقول وأما آذا

   . فظهور الصورة المستحسنة في المتصل أآثر من ظهورها في المنفصل

أما إذا آان الجواب متقضيًا مبنيًا على امتثال مأمور أو انتهاٍء عن منهي عنه فإنه سهل المرام وذهـب صاحـب مـواد البيـان 
جيـد فـي االبتـداء وال يجيـد فـي الجـواب وبالعكـس إلـى أن االبتـداء والجـواب في ذلك على حد واحٍد وإن آان الكاتب قـد ي

محتجـًا لذلـك بأن آال من المبتديء والمجيب ممتاٌح من جودة الغريزة محتاٌج من البالغة والصناعة إلى ما يحتاج إليه اآلخر 
صناعٍة على حياله بل هما آالنوعين ألن الكاتب يكون تارًة مبتدئًا وتارًة مجيبًا وليست اإلجابة بصناعٍة على حيالها وال البداية ب

   . للجنس وال منع من أن يكون الكاتب ماهرًا في نوٍع دون نوٍع

والكاتب ال يكون في األمر األعم آاتبًا عن نفسه وإنما يكون آاتبًا عن آمٍر يأمره بالكتابة في أغراضه ويسلمها إليه   : قال
منثورًة فيحتاج إلى نظمها وضمها وإبرازها في صورٍة محيطٍة بجميع األغـراض مـن غيـر إخلـاٍل بشـيٍء منهـا فعلـى 

أغـراض المكتـوب عنـه في الصـورة الجامعـة لهـا مـع نظمهـا فـي سلـك البالغة مثل ما  المبتـديء مـن المشقـة فـي إيـراد
على المجيب من المشقة في توفية فصول آتاب المبتديء حقها من اإلجابة والتصرف على أوضاع ترتيبها بل آلفة المجيـب 

ب بها ألن الجواب ال يخلو من أن يكون يوافـق قريبـة ألنـه يستنبـط مـن نفـس معانـي آتاب المبتديء للمعاني التي يجي
االبتـداء أو يناقضه فإن وافقه فاألمر سهل وإن ناقضه فإن آل نقيض قائٌم في الوهم على مقابلة نقيضه إال أنه أتعب على آل 

ج عن حال من الموافق وال شك أن الجواب بتجزئته قد خـف تحمله إذ ليس من يجمع خاطره على الفصل الواحد حتى يخر
وليس القصد مما ذآرنـاه مناقضـة مشايـخ صناعتنـا ولكـن القصـد تعريف   : جوابه آمن يجمع خاطره على الكتاب آله ثم قال

   . الحق الذي يجب اعتقاده والعمل عليه

لرئيـس إلـى المرؤوس الحالـة األولـى أن يكـون الجـواب مـن ا  : الجملة الثانية في بيان ترتيب األجوبة واعلم أن الجواب حالتين
عما آتب به الرئيس إليه فالذي ذآره في مواد البيان أن للرئيس أن يبني حكاية آتاب مرؤوسه إليه في جوابه على االختصار 

   . وصل آتابك في معنى آذا وفهمناه  : ويجمع معانيه في ألفاٍظ وجيزٍة محيطٍة بما وراءها آأن يقول

والواجـب فـي هـذه   : من المرؤوس إلى الرئيس عما آتب به الرئيس إليه قال في مواد البيـانالحالة الثانية أن يكون الجواب 
الحالـة أن يحكـي فصـول آتـاب رئيسـه علـى نصـه ويقصهـا على وجهها من غير إخالٍل بشيٍء منها إعظامًا لقدر الرئيس 

   . وإجالًال لخطابه

بلفظـة واقعـة فـي غيـر موضعهـا أن يبدلهـا بغيرهـا لمـا فـي ذلـك مـن اإلشـارة  وليس للمجيب إن مر في آتـاب الرئيـس  : قال
   . إلـى أن هذا أصـح من آتاب رئيسه في ألفاظه ومعانيه
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وال يجوز الخروج عن حكاية لفظ رئيسه في آتابـه بحـال اللهـم إال أن يكـون الكتـاب الـوارد علـى المجيب في معنى   : قال
ريظ من رئيسه له والثنـاء عليـه فـي قيامـه بالخدمـة فإنه ال يجوز أن يأتي به على نصه ألنه يصير بذلك مادحًا الشكر والتق

نفسه ومدح اإلنسان نفسه غير سائغ وال يجوز أن يهمل ذآره جملًة ألنه يكون قد أخل بما يجب من شكـره لـه علـى تشريـف 
فأما ما وصفه   : أن يوقع تلك الصفة على جملٍة تجعل نفسه بعضًا منها مثل أن يقولرتبتـه بإحماده له والثناء عليه بل الواجب 

من اعتداده بخادمه في جملة من نهض بحقوق خدمته وقام بفرض طاعته فأهله لما يرفع األقدار من إحماده وثنائه ويعلي 
اظ رئيسـه فإنـه إذا قصـد هـذا السبيـل فـي األخطار من شكره ودعائه وما يضاهي هذا من العبارة التي تشتمل على معاني ألف

حكايـة آتـاب رئيسـه فـي هذا المعنى فقد جمع بين البالغة واإلتيان على معاني ألفاظ رئيسه واألدب في ترك التفخيم لنفسه 
   . بإضافته لها إلى جملة الخاصة دون إيقاع المدح عليها فقط

اده فـي األجوبـة فال يجوز الخروج عنه إلى غيره على أن الكتـاب زماننـا قـد هـذا هـو الترتيـب الـذي يجـب اعتمـ  : قلـت
اطرحـوا النظـر في ذلك جملًة وصاروا يكتبون األجوبة بحسب التشهي فمنهم مـن يحكـي الكتـاب الـذي يقـع الجـواب عنـه 

   . اء ذلكبنصـه مطلقـًا سـواٌء آـان مـن رئيـس أو مـرؤوس وبالعكس مع قطع النظر عما ور

   . فتنبه لهذه الجملة فإنها دقيقٌة جليلٌة

  الفصل الثاني من الباب األول من المقالة الرابعة في ذآر أصول المكاتبات وترتيبها وبيان لواحقها ولوازمها

وفيه طرفان الطرف األول في ذآر أصولها وترتيبها وفيه جملتان الجملة األولى في المكاتبات إلى أهل اإلسالم واعلم أن 
   . المكاتبات الدائرة بين المسلمين من صـدر اإلسلـام وإلـى زماننـا ال يأخذهـا حـدٌّ وال تدخل تحت حصر

   . ختالف األزمان خمسة عشر أسلوبًاوالمشهور استعماله منها في دواوين اإلنشاء على ا

وأول من آتب بذلك قس ابن ساعدة   : األسلوب األول أن تفتتح الكتب بلفظ من فالن قال أبو هالل العسكري في آتابه األوائل
   . اإليادي وعلى ذلك آانت مكاتبات النبي صلى اهللا عليه وسلم والسلف من الصحابة والتابعين رضوان اهللا عليهـم

ثـم آتـب أبـو بكر الصديق رضي اهللا عنه   " مـن محمـٍد رسـول اللـه إلـى فلـان   "   : ان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يكتـبفكـ
مـن عمـر بـن الخطـاب خليفـة   "   : ثم آتب عمـر بعـده  " من أبي بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   "   : في خالفته

فلمـا لقـب بأميـر المؤمنيـن زاد فـي ذلـك لفـظ عبـد اللـه قبـل عمـر   " للـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى فلـان خليفـة رسـول ا
   . من عبد اهللا عمر أميـر المؤمنيـن إلـى فلـان  : ولقـب أمير المؤمنين بعده فكان يكتب

ن يـزاد فـي صـدور الكتب بعد فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله ولـم يـزل األمـر علـى ذلـك إلـى خالفـة هـارون الرشيـد فأمـر أ
   . إال هو وأسأله أن يصلـي علـى جـد محمـٍد عبـده ورسولـه

   . وآان ذلك من أجل مناقبه  : فجـرى األمـر على ذلك في زمنه وما بعده قال أبو هالل العسكـري في األوائل

إنـي قـد عزمـت علـى أن يكـون فـي آتبـي مـن عبـد اللـه   : ـد قـال ليحيـى بـن خالـدوآان الرشيد ق  : قال صاحب ذخيرة الكتاب
قـد عـرف اللـه نيتـك فـي هـذا يـا   : هـارون اإلمـام أميـر المؤمنين عبـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال لـه يحيـى

إن   : فأآتب من هارون مولى محمـد رسـول اللـه فقـال  :  وحده ال لغيره قالوأجزل لك األجر والتعبد إنما هو هللا  ! أميـر المؤمنين
المولـى ربمـا آـان فـي آلـام العـرب ابـن العم وجزى اهللا أمير المؤمنين خيرًا األسلوب الثاني أن يفتتح الكتاب بلفظ لفالن من 

غيرهـا واالختتـام بالسلـام وغيره على ما تقدم في األسلوب فالن أو إلى فالن من فالن وبقيـة الصـدر والتخلـص بأمـا بعـد أو 
األول وقد اختلف العلماء في جواز االبتداء في المكاتبة باسم المكتوب إليه فذهب جماعٌة من العلماء إلى جواز ذلك محتجين 

   . بأن الصحابة رضي اهللا عنهم وبعض الملوك آانوا يكتبون إلى النبـي صلى اهللا عليه وسلم آذلك

آما يكتب إليه خالد ابن الوليد والنجاشي والمقوقس في إحـدى الروايـات علـى مـا سيأتـي ذآـره فـي المكاتبـات إلـى النبـي 
   . صلـى اهللا عليه وسلم فيما بعد إن شاء اهللا تعالى
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   . والـٍد أو والـدٍة أو إمام يخاف عقوبته إذا آتب أحدآم فليبدأ بنفسه إال إلى  "   : وقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

بسـم اللـه   : إبـدأ بـه فـي الكتـاب فلـم يزالـوا بـه حتـى آتـب  : آانت البن عمر إلى معاوية حاجٌة فقال له ولـده  : وعن نافع قال
   . الرحمن الرحيم إلى معاوية من عبد اللـه بـن عمـر

   . ر بن عبد العزيز فيبدأ به فال ينكر ذلكوعـن األوزاعـي أنـه آان يكتب إلى عم

آتـب عمـر يعنـي ابـن عبد العزيز إلى الحجاج فبدأ بالحجاج قبل نفسـه فقيـل لـه فـي ذلـك   : وعـن سعيـد بـن عبـد العزيـز قـال
   . بـدأت بـه ألحقـن دم رجـل مـن المسلميـن  : فقـال

   . فحقـن له دمه  : قـال سعيـد

أتبدأ باسمه   : بسم اهللا الرحمن الرحيم إلى فالن من بكر فقيل له  : بـن عبـد اللـه أنـه آتـب إلـى عامـٍل في حاجة فكتبوعـن بكـر 
وعلى ذلك جرى التعارف في   : ومـا علـي أن أرضـي صاحبـي وتقضـى حاجـة أخـي المسلم قال في صناعة الكتاب  : فقـال

   . المكاتبة إلى اإلمام

   . لى آراهة ذلك ألنه مأخوٌذ عن ملوك العجموذهب قوم إ

   . آان العجم يبـدأون بملوآهـم إذا آتبـوا إليهـم  : قال ميمون بن مهران

   . وقـد روي عـن العـالء بن الحضرمي أنه آتب إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فبدأ بنفسه

هللا صلى اهللا عليه وسلم وآان أصحابه يكتبون إليه يبدأون ما آان أحٌد أعظم حرمًة من رسول ا  : وعن الربيع بن أنٍس قال
   . بأنفسهم

آان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمراء جيوشه يكتبون إليه آما يكتب   : وعلى ذلك جرى في نهاية األرب فقال
   . إليهم يبدأون بأنفسهم

   . يه آتـب مـن عبـد اللـه بـن عمـر إلـى عمـر بـن الخطـابآان ابن عمر إذا آتب إلى أب  : وعن ميمون بن مهران أنه قال

إن آتبـت إليـه   : أآتـب إلـى أميـر المؤمنيـن يعنـي المهـدي قـال  : قلـت لسفيـان الثـوري  : وعـن يحيـى بـن سعيـد القطـان قـال
   . فال تكتب إليه إذن  : بدأت بنفسي قلت

   . وهذه األقوال آلها جانحٌة إلى ترجيح بداءة المكتوب عنه بنفسه

قال أبو جعفر ولتعلـم أن الذاهبيـن إلـى جـواز االبتـداء باسـم المكتـوب إليـه اختلفـوا فذهب قوٌم إلى أنه إنما يكتب إلـى فلـان 
   . فالنمـن فلـان آمـا تقـدم فـي آتـاب ابـن عمر إلى معاوية وال يكتب لفالن من 

يكتب الرجل من فالن إلى فالن وال يكتب لفالن وبما روي   : واستشهد لذلـك بمـا روي عـن ابـن عمـر رضـي اهللا عنه أنه قال
   . آانوا يكرهون أن يكتبوا بسم اهللا الرحمن الرحيم لفالن من فالن  : عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال

   . ابن عمر له إذنلكن قد روي أن رجًال آتب عند 

   . ومقتضى ذلك أن الكراهة إنما هي إليهام أن البسملة للمكتوب إليه ال لالبتداء باسم المكتوب إليه
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وذهبت طائفة إلى جواز أن يكتب لفالٍن من فالن واحتج لذلك بما روي عن مالك بن أنس عـن عبـد اللـه بـن دينـار أن ابـن 
بسم اهللا الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد اهللا بن عمر وهو   : روانعمـر آتـب إلـى عبد الملك ابن م

   . ظاهر فقد آانت مكاتبة خالد بن الوليد والنجاشي والمقوقس لمحمد رسول اهللا على ما سيأتي ذآره

وغيرهم لعبد اهللا عمر أمير المؤمنين  وعلى ذلك آانت المكاتبة للخلفاء فكان يكتب لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه من عماله
   . وعلى ذلك جرى الحال في المكاتبة إلى سائر الخلفاء بعده على ما ستقف عليه في مواضعه إن شاء اهللا تعالى

األسلوب الثالث وعليـه ورد بعـض المكاتبـات الصـادرة عـن النبـي صلـى اللـه عليه وسلم وعن الخلفاء من الصحابة فمن 
   . صدر اإلسالم على ما سيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى بعدهم في

أما بعد أطـال اللـه بقـاءك ونحـو ذلـك ثـم   : وآانوا بعد حدوث الدعاء في المكاتبات يبتعونها بالدعاء بطول البقاء غالبًا فيقال
   . أضـرب بعـض الكتـاب بعـد ذلـك

آـان النـاس فيمـا مضـى يستعملـون فـي أوائـل فصـول الرسائـل أمـا بعـد و  : قـال أبـو هالل العسكري في آتابه الصناعتيـن
   . وقـد ترآها جماعٌة من الكتاب فال يكادون يستعملونها

إنك تكثر الرد وتشير باليد وتستعين بأمـا   : وأظنهم ألموا بقول ابن القرية وقد سأله الحجاج عما ينكره من خطابته فقال  : قال
   . بعـد

   . موهـا لهـذه الجهةفتحا

فإن استعملتها اتباعًا للسلف ورغبًة فيما جاء فيها من التأويل أنها فصـل الخطاب فهو حسن وإن ترآتها توخيًا لمطابقة   : ثم قال
   . أهل عصرك وآراهًة للخروج عما أصلوه لم تكن ضائرًا

   . عليها في االبتداء آاتٌب من آتاب الزمان وال يفتتح بها مكاتبةأما اآلن فقد ترك االبتداء في الكتب بأما بعد حتى ال يكاد يعول 

   . نعم يؤتى بها في أثناء بعض المكاتبات على ما سيأتي ذآره إن شاء اهللا تعالى

تهم وقد تقدم الكالم على معناها وأول من قالها في الكالم على الفواتح في المقالة الثالثة وآتاب المغاربة ربما افتتحوا مكاتبا
   . بلفظ وبعد

فإني أحمد إليك اهللا الذي   : أن تفتتح المكاتبة بخطبة مفتتحة بالحمد هللا وأصل هذه المكاتبة مختلٌس من األسلوب األول من قولهم
   . ال إله إال هو

ثم جاء عبد الحميد بن يحيى آاتب مروان بن محمـد آخـر خلفـاء بنـي أميـة فأطـال التحميدات في صدور الكتب مع اإلتيان 
بأما بعد وتبعه الكتاب على ذلك ثم توسعوا فيه حتى آرروا الحمد المرات في الكتاب الواحد ال سيما في أماآـن النعـم الحادثـة 

   . ع بعـض الكتـاب في ذلك حتى جعل الحمد هللا افتتاحًا واستمر ذلك إلى اآلنآالفتوحـات ونحوهـا ثـم توسـ

   . وعلـى ذلـك بعـض المكاتبـات السلطانيـة فـي زماننا على ما ستقف على ذلك جميعه في مواضعه إن شاء اهللا تعالى

اء به في صدر اإلسالم فهـو مـن المبتدعـات وال خفاء في أن الحمد أفضل االفتتاحات وأعلى مراتب االبتداآت وإن لم يقع االبتد
   . المستحسنـة

وحيـث افتتحـت المكاتبـة بالحمـد للـه آـان التخلص منها إلى المقصود بأما بعد وربما وقع التخلص بغير ذلك ويكون االختتام 
   . فيها تارًة بالسالم وتارًة بالدعاء وتارًة بغير ذلك
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   . والتحميد في أول الكتب ال يكون إال في الكتب المكتوبة عن السلطان  : قال ابن شيث في معالم الكتابة

وغاية عظمـة الكاتـب أن يكـرر التحميد ثانيًة وثالثًة في الكتاب ثم يذآر الشهادتين والصالة على النبي صلى اهللا عليه   : قال
   . وسلم

يك من موضع آذا أو في وقت آذا واألمر على آذا وتشرح األسلوب الخامس أن تفتتح الكتاب بلفظ آتابي إليك أو آتابنا إل
فرأيك في   : فـإن رأيـت أن تفعـل آذا فعلت والمكاتبة بكتابي إليك بنحو قولك  : القضية وتختم المكاتبة بكتابنا إليك بنحـو قولـك

فـي بعـض المكاتبـات الصـادرة  آذا وما يجري هذا المجرى واألصل في هذه المكاتبة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يكتب
   .  " هـذا آتـاٌب مـن محمـٍد رسـول اهللا إلى فالٍن أو إلى الجماعة الفالنيين   "   : عنـه

ى فلما آان أيـام بنـي بويـه فـي أثنـاء الدولـة العباسيـة استخرج آتابها من هذا المعنى االبتداء بكتابي إليك إذا آانـت المكاتبة إل
في معناه واالبتداء بكتابنا إليك إذا آانت المكاتبة عمن له رتبة نـون العظمـة مـن الملـوك ونحوهـم وآانوا يتبعون  النظير ومن

   . ذلك بالدعاء بطول البقاء نحو آتابي إليك أطال اهللا بقاءك أو آتابنا إليك أطال اهللا بقاءك

آتابـي إليك واألمر على   : ى المقصـد بـواو الحـال مثـل أن يقـالوربما عبر بهذه الخدمة وما أشبه ذلك ويكون التخلص فيـه إلـ
   . آذا وآذا ونحو ذلك وربما وقع التخلص بخالف ذلك

   . ويكون االختتام فيـه تـارًة بالسلـام وتـارًة بالدعـاء وتـارًة بغيـر ذلـك

   . وآتاب المغرب عدلوا عن لفظ االسم في آتابي إلى لفظ الفعل

   . آتبنا إليك أو آتبت إليك واألمر على آذا أو من موضع آذا  : مثل أن يقال

األسلوب السادس أن تقع المكاتبة بلفظ آتب بصيغة الفعل وهذه المكاتبة آان يكتب بها عن الوزراء ومن في معناهم إلى 
   . الخلفاء

   . حل خدمته بمكان آذا واألمر علـى آـذا وآـذاآتب عبد أمير المؤمنين أو آتب العبد من م  : فيكتـب الوزيـر ونحوه

وعلـى نحـو مـن ذلـك يجـري آتـاب المغاربـة فـي الكثيـر مـن آتبهـم مثـل إنـا آتبنـا إليكـم مـن محـل آـذا أو آتبـت إليـك مـن 
   . محـل آـذا ومـا أشبـه ذلك

   . وهذه في األصل مأخوذٌة من األسلوب الذي قبل

إن معاوية بن أبي سفيان آتب إلى   : ع أن يقع االفتتاح بالدعاء واألصـل فـي ذلـك مـا حكـاه أبو جعفر النحاساألسلوب الساب
أما بعد عافانا اهللا وإياك من   : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه عند جريان الخالف ووقوع الحرب بينهما

   . السوء

   . ثم زاد الناس في الدعاء بعد ذلك

وقد اختلف في جواز المكاتبة بالدعاء في الجملة فذهب ذاهبون إلى جواز ذلك آما يجوز الدعاء في غير المكاتبة سواٌء تضمن 
   . الدعاء معنى الدوام والبقاء أم ال

نحاس عن أبي وهو الذي رجحه محمـد بـن عمـر المدائنـي فـي آتـاب القلـم والـدواة وإليـه يميـل آلـام غيره أيضًا وحكاه ال
   . جعفٍر أحمد بن سالمة وآالمه يميل إلى ترجيحه
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  " اللهم أمتعنا به   "   : أما ما يتضمن معنى الدوام والبقاء فلما روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ألبي اليسر آعب ابن علية
مل الدعاء وأفخمه ألن آل نعمٍة ال ينتفع بها إال وذلك دليل الجواز بل حكي عن بعضهم أن الدعاء بطول البقاء أآ  : قال النحـاس

   . مع طول البقاء

والمعنى في الدعاء في المكاتبات التودد والتحبب وقد أمر صلى اهللا عليه وسلم المسلمين أن يكونوا إخوانًا ومن أخوتهم   : ثم قال
   . ود بعضهم بعضًا

لبعض وإذا قال له ذلك آان قد بلـغ مـن قلبـه نهايـة مبلـغ مثلـه منـه وآذلك القول بما يؤآد األخوة بينهم والمودة من بعضهم 
   . ويكـو مـن قال ذلك قد علم من قلبه في شأنه ما يكون من قلب مثله

   . أدام اهللا لك النعم ونحو ذلك فال بأس به  : من قال لصاحبه حفظًا لمودة  : وقد قال الشيخ محيي الدين النووي

معنى الدوام والبقاء آالعز والكرامة فقد روي عن آعب بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا وأما ما لم يتضمن 
   . أنـا رأيتـه  ! أعزك اللـه  : من رأى منكم مقتل حمزة فقلت  "   : عليه وسلم قال

للـه عليه وسلم فضن الناس بمجالسهم دخل جرير بن عبد اهللا على النبي صلـى ا  : وعـن أنـٍس بـن مالـك رضي اهللا عنه قال  " 
اجلس عليها يا جرير فتلقاها بوجهه ونحره فقبلها ثم   : فلم يوسع له أحٌد فرمى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببردته وقال

بالعز وجرير  أآرمـك اللـه يا رسول اهللا آما أآرمتني فقد دعا له صلى اهللا عليه وسلم آعب بن مالك  : ردها علـى ظهـره وقـال
   . بن عبد اهللا بالكرامة ولم ينكر ذلك على واحٍد منهما

وذهب آخرون إلى أنه ال تجوز المكاتبة بالدعاء سواٌء تضمن معنى الدوام والبقاء أم ال ألنـه خالف ما وردت به السنة وجرى 
   . عليه اصطالح السلف

دوام والبقاء نحو أآرمك اهللا بطاعته وتوالك بحفظه وأسعدك إن آان الدعاء مما ال يتضمن معنى ال  : وفصل بعضهم فقال
   . بمعرفته وأعزك بنصره جاز لحديثي آعب بن مالك وجرير بن عبد اهللا المتقدمين

   . وإن آان مما يتضمن معنى الدوام والبقاء نحو أطال اهللا بقاءك ونسأ أجلك وأمتع بك وما أشبه ذلك لم تجز المكاتبة به

  : ديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قالـتواحتج لذلك بح
اللهـم أمتعنـي بزوجـي رسـول اللـه صلى اهللا عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

رزاٍق مقسومٍة ال يتقدم منها شيٌء قبل أجله وال يتأخر بعد أجله ولو سألت اهللا أن يقيك لقـد دعـوت آلجـاٍل مضروبٍة وأ  : وسلم
   . عذاب النار لكان خيرًا لك

فقـال لـه النبـي صلـى   " جعلنـي اللـه فـداك   "   : وبما روي أن الزبير بن العوام رضي اهللا عنه قال للنبي صلى اللـه عليـه وسلـم
   . فقد أنكر صلى اهللا عليه وسلم على أم حبيبة والزبير الدعاء بما فيه طول البقاء  " أمـا ترآـت أعرابيتـك بعـد   "   : اللـه عليـه

   . وإذا امتنع ذلك في مطلق الدعاء امتنع في المكاتبة من باب أولى لمخالفة طرقها التي وردت بها السنة

إلى فالن أما بعد سالٌم عليك فإنـي أحمـد إليـك اللـه الذي ال إله إال هو  آانت مكاتبة المسلمين من فالن  : قال حماد بن سلمة
وأسأله أن يصلي على محمد عبده فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أسأله أن يصلي على محمد عبده وآل محمد حتى 

   . أحدث الزنادقة لعنهم اهللا هذه المكاتبة التي أولها أطال اهللا بقاءك

   . ماعيل بن إسحاق أن أول من آتب أطال اهللا بقاءك الزنادقةوعن إس

   . إن الدعاء بالطليقة وهي أطال اهللا بقاءك ال أصل له في الشرع  : وقد قال اإلمام الرافعي وغيره من أئمة أصحابنا الشافعية
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   . وقد نص السلف على آراهته  : قال الشيخ محيي الدين النووي

م أنـه استحـب تقييـده باإلضافـة إلى شيء آخر مثل أن يكتب أطال اهللا بقاءك في طاعته وآرامته أو ونقل النحاس عن بعضهـ
   . أطال اهللا بقاءك في أسر عيش وأنعم بال وما أشبه ذلك

اء للخلفاء واعلم أن الناس قد اختلفوا في صورة االبتداء بالدعاء فاألولون البتداع الدعاء في المكاتبات آانوا يفتتحو بطول البق
وغيرهم ثم توسعت الطبقة الثانية من الكتاب في المكاتبة فافتتحـوا بالدعـاء للخلفـاء والملـوك بخلـود الملـك ودوام األيـام ودوام 

السلطـان وخلـوده وما في معنى ذلك ولمن دونهم بعد النصر والنصرة واألنصار بدوام النعمة وخلود السعادة ومد الظل 
   . ل وغيـر ذلـك ممـا يأتـي ذآـره فـي الكلـام على مصطلح آل طبقٍة فيما بعد إن شاء اهللا تعالىوإسبـاغ الظلـا

أحدهما أن يقـع الدعـاء بلفـظ الخطـاب نحـو أطـال اللـه بقـاءك وأعـزك اللـه وأآرمـك   : ثم للكتاب في الخطاب بالدعاء مذهبان
   . اللـه وأدام آرامتك وسعادتك وما أشبه ذلك

أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين وأطال اهللا بقاء سيدي وأطـال اللـه بقاء موالنا أو أعز اهللا   : والثاني أن يقع بلفظ الدعاء للغائب مثل
   . أنصار المقام أو المقر أو ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب أو أدام اهللا نعمة الجناب أو المجلس وما أشبه ذلك

   . وهـو أجـل الدعـاء فيمـا اصطلحـوا عليـه  : قـال فـي صناعـة الكتـاب

   . الدعاء للغائب جهل اللغة ونحن ندعو اهللا عز وجل بالمخاطبة  : ورأيت علي بن سليمان ينكر ذلك ويقول  : قال

أن يفتتح الكتاب بالسالم ويقع التخلص إلى المقصود بلفظ ونبدي لعلمه أو نحو ذلك ويقع االختتام فيه بالسالم أيضًا وهو 
سلـاٌم عليـك فإنـي أحمـد إليك اهللا تصرف الكتاب فيه فجعلوا   : منتـزع مـن قولهـم فـي صـدر المكاتبـة فـي األسلـوب الـأول

   . ة وصـاروا يبتدئونهـا بنحـو سلـام اللـه ورحمتـه وبرآاتـهالسالم في ابتـداء المكاتبـ

وقـد آانـوا يبتدئـون المكاتبـة إلـى الخلفـاء ببغـداد في الدولة األيوبية بالديار المصرية بالسالم فـي بعـض األحيـان وعلـى ذلـك 
   . استقـرت المكاتبـة عن الخليفة اآلن

   . الصوفية على ما سيأتي في الكالم عليه في موضعه إن شاء اهللا تعالى وبه يفتتح بعض المكاتبات إلى مشايخ

   . وإنما قدموا السالم على الرحمة لتصرفه ألنه من أسماء اهللا تعالى أو جمع سالمة  : قال في صناعة الكتاب

  ثم عقب ذلك بأن قال :  والسالم في "قال في مواد البيـان :  أو اسـم للجنـة آمـا فـي قولـه تعالـى :   "  لهـم دار السلـام عنـد ربهـم  
   . هذا الموضع من السالمة وتقديم السالمة التي تكون في الدنيا أولى من تقديم الرحمة التي تكون في اآلخرة

ود بلفـظ وينهي ويقع االختتام بطالع أو أنهي وهذه األسلوب التاسع أن يفتتح الكتاب بيقبل األرض ويتخلـص إلـى المقصـ
المكاتبة مما هو موجوٌد في بعض مكاتبات القاضي الفاضل ولم أرها فيما قبله وآأنهم لما استعملوا في صدور المكاتبات إلى 

سـاء مـن السلطـان ومـن الخلفاء المكاتبة بيقبل األرض والعتبات ونحو ذلك استنبطوا منه ابتداء مكاتبٍة وجعلوها لمكاتبة الرؤ
   . فـي معنـاه بالنسبـة إلـى المـرؤوس

واألصـل فـي ذلـك أن تحيـة الملـوك والرؤساء واألآابر في األمم الخالية آانت بالسجود آما يحيي المسلمون بعضهم بعضًا 
   . بالسالم

  آانـت تحية الناس يومئذ :وقد قال قتـادة فـي قولـه تعالـى حكايـًة عـن إخـوة يوسـف عليهـم السلـام :   "  وخـروا لـه سجـدًا  "  
علـى أحـد التفاسيـر وهـو المرجـح  سجود بعضهم لبعض وعليه حمل قوله تعالى :   "  وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا لـآدم فسجـدوا  " 

   . عنـد اإلمـام فخـر الدين وغيره من المفسرين
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   . وآان ذلك مشروعًا في األمم الماضية ولكنه نسـخ فـي ملتنـا  : قال الشيـخ عمـاد الديـن بـن آثيـر رحمه اهللا في تفسيره

   . م فأنت يا رسول اهللا أحق أن يسجد لكإنـي قدمـت الشـام فرأيتهـم يسجـدون ألساقفتهم وعلمائه  ! قـال معـاٌذ يـا رسـول اللـه

   . ال لو آنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشٍر ألمرت المرأة أن تسجد لبعلها من عظم حقه عليها  : فقال

إن اليهود تسجد لعظمائها   : أن معاذًا لما قدم من اليمن سجد النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال يا معاٌذ ما هذا قال  : وعن صهيب
آذبـوا علـى   : تحيـة األنبيـاء فقـال عليـه السلـام  : ائها ورأيت النصارى تسجد لقسيسيها وبطارقتها قلت ما هذا قالواوعلم

   . أنبيائهـم

دخل الجاثليق على فلما وردت شريعة اإلسالم بنسخ التحية بالسجود وغلب   : وعـن سفيـان الثوري عن سماك بن هانيء قال
طار استصحبـوا مـا آـان عليـه األمـر فـي األمـم الخاليـة وعبـروا عنـه بتقبيـل الـأرض فـرارًا مـن اسـم ملوك العجم على األق

السجـود ولورود الشريعة بالنهي عنه واستمر ذلك تحية الملوك إلى اآلن فاستعار الكتاب ذلك ونقلوه من الفعـل إلـى اللفـظ 
لملوك ثم توسعوا في ذلك فكاتبوا به آل مـن لـه عظمـة بالنسبـة إلـى المكتـوب عنـه فاستعملـوه فـي مكاتباتهـم إلـى الخلفاء وا

   . ورتبـوه مراتـب على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء اهللا تعالى

   . وال خفاء فيما في هذه المكاتبة من الكراهة

الباسطة ويقع التخلص منه إلى المقصود بما يقع به األسلوب العاشر أن يفتتح الكتاب بيقبل اليد وما في معناها من الباسط و
   . التخلص في األسلوب الذي قبله من االنتهاء ويختم بالدعاء ونحوه

واألصل في هذه المكاتبة أن يقبل اليد وما في معناها مما يؤذن بالتعظيم والتبجيل والتكريم وعلـو القـدر وزيـادة الرفعـة مـع 
   . يعـةأنـه ليـس بممنـوع فـي الشر

  : أنـه لمـا أنـزل اهللا تعالى براءة أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها قال لها أبوها  : فقـد ثبـت فـي الصحيحين في حديث اإلفـك
   . قومي إلى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقبلي يده

   . ولم يكن الصديق رضي اهللا عنه ليأمرها بما هو ممنوع فـي الشريعـة

وقـد نـص الفقهـاء رحمهـم اللـه علـى أنـه يجـوز تقبيل يد العالم والرجل الصالح ونحوهما فاستعار الكتاب ذلك ونقلوه من 
الفعل إلى الكتابة أيضًا آما فعلوا في تقبيل األرض على أن بعض الكتاب قد جعل يقبل القدم رتبة بين يقبل األرض ويقبل اليد 

   . لم يشتهر في عرف الكتاب وما في معناه وهو ظاهر لكنه

   . األسلوب الحادي عشر أن يفتتح الكتاب بلفظ صدرت المكاتبة ويتخلص فيها إلى المقصود بلفظ وتوضح لعلمه وما أشبه ذلك

   . ويقع االختتام فيها بمثل واهللا الموفق ونحو ذلك

   . أصدرت هذه المكاتبة أو أصدرناها  : وربما قيل فيها

اتبة أنـه آـان يكتـب فـي الدولـة السلجوقيـة ببغـداد والدولـة األيوبيـة بالديـار المصريـة صـدرت هـذه الخدمة وأصل هذه المك
   . أو أصدرت هذه الخدمة

صدرت هذه   : وربما آتب صدرت هذه الجملة فعدل عنـه آتـاب الزمان بالديار المصرية ومن قاربهم إلى التعبير بقولهم
   . المكاتبة
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على أن آتاب الزمان بالديار المصرية إنما أخذوها من صدور المكاتبات المفتتحة بالدعاء مثل أعز اهللا أنصار المقر حيث 
   . يقال في تصديرها أصدرناها ومثل ضاعف اهللا نعمة الجناب وأدام اهللا نعمة الجناب أو المجلس وما أشبه ذلك

   . ـة فجعلوا الصدور ابتداءصـدرت هـذه المكاتب  : حيث يقال فـي تصديرهـا

األسلوب الثاني عشر أن يفتتح الكتاب بلفظ هذه المكاتبة ويتخلـص منهـا إلـى المقصـود بنحـو ما وقع التخلص به في األسلوب 
   . الذي قبله ويقع االختتام بمثل ما وقع به اختتامه

آتابي إليك وما في معناه على أن آتاب الزمان   : امس بلفظوهـذه المكاتبـة مأخـوذة فـي األصـل مـن ابتدائهم في األسلوب الخ
   . إنما أخذوا ذلك من المكاتبة التي قبلها فجعلوا بعض الصدر فيها ابتداء آما جعلوا جميع الصدر ابتداًء في األسلوب الذي قبله

ـاٌن أن األمر آذا وآذا واالختتام فيها بمثل يعلـم فل  : األسلوب الثالث عشر أن يفتتح الكتاب باإلعالم آمـا يكتـب آتـاب الزمـان
   . األسلوبين اللذين قبلها وال تخلص فيها ألن االفتتاح فيها موصل إلى المقصود

   . ليعلم فالن ألن الم األمر ال يجوز حذفها على ما تقرر في آخر المقالة الثالثة  : على أن الصواب إثبات الالم في أولها بأن يقال

ـب غـازان أحـد ملـوك بنـي جنكزخـان ببغـداد ومـا معها إلى الملك الناصر محمد بن قالوون صاحب الديار وعلى ذلـك آت
   . المصرية وآتب الجواب عـن الملـك الناصـر إليـه آذلـك علـى مـا سيأتـي فـي موضعه إن شاء اهللا تعالى

   . ب أو يخدم المجلس وما أشبه ذلكاألسلوب الرابع عشر أن يفتتح الكتاب بلفظ يخدم مثـل يخدم الجنا

   . وينهي أو ويبدي ونحو ذلك ويقع االختتام فيها بالدعاء  : ويكون التخلص منها بمثل

وهذه المكاتبة آانت مستعملًة في مكاتبات الفاضل بقلة وتداولها الكتاب بعد ذلك إلـى أن صـارت مستعملًة بين الكتاب في 
   . ولة في زماننا ثم رفضت بعد ذلك وترآت حتى لم يستعملها منهم إال القليل النادرالمكاتبات الدائرة بين أهل الد

األسلوب الخامس عشر أن يفتتح الكتاب بلفظ الخالفة أو المقام الذي شأنه آذا أو اإلمارة التي شأنها آذا مثل خالفة فالن أو 
   . مقام فالن أو إمارة فالن وما أشبه ذلك

   . معظم مقامها يخصها بسالٍم صفته آذا ويبدي لعلمها آذا وما أشبه ذلك  : بمثل ثم يقع التخلص في ذلك

ويقع االختتام فيها بالسالم وهذا األسلوب مما اختص به آتاب المغرب ال سيما المتأخرون منهم على ما سيأتي ذآره في 
   . موضعه إن شاء اهللا تعالى

أهل الشرق والغرب بالديار المصرية في األزمنة المتقدمة ال يأخذها المتقدمة  ووراء هذه األساليب أساليب أخرى لكتاب  : قلت
ال يأخذها حصر وال تدخل تحـت حـد وأآثـر مـا تكـون في اإلخوانيات وسيأتي ذآر الكثير من أنواعها في مواضعها فيما بعد 

   . إن شاء اهللا تعالى

فيه أسلوبان األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلفظ من فالٍن إلى فالن وعلى  الجملة الثانية في المكاتبات إلى أهل الكفر وللكتاب
السالم على من اتبع الهدى   "   : ذلك آتب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل الكفر وآان يكتب في مكاتباته صلى اهللا عليه وسلم

ك جرى الخلفاء من الصحابـة رضـي اللـه عنهـم وخلفـاء بدل والسالم ويتخلص فيها بأما بعد تارًة وبغيرها أخرى وعلى ذل  " 
   . بنـي أميـة وخلفاء بني العباس ببغداد ومن شارآهم في األمر من ملوك بني بويه وبين سلجوق ومن في معناهم

   . وتختتم هذه المكاتبة تارًة بلفظ والسالم على من اتبع الهدى إن لم يذآر السالم في األول وتارة بغير ذلك
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حضرة الملك الفالني أو   : األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة بالدعاء آما يكتب آتاب الزمان أطال اهللا بقاء الحضرة الفالنية
   . أطال اهللا بقاء الملـك الفالنـي ومـا أشبـه ذلك

من الكراهة وأن جماعًة من وقد تقدم الخالف في أصل جواز المكاتبة بالدعاء وما قيل في الدعاء بطول البقاء وما في معناه 
   . العلماء والكتاب أجازوه

علـى تقديـر جـواز ذلـك في حق المسلم فكيف يجوز في حق الكافر فالجواب أنه قد ورد أن النبي صلى اهللا عليه   : فـإن قيـل
عا صلى اهللا عليه وسلم جملـك اللـه فمـا رؤي الشيـب فـي وجهـه حتـى مات فقد د  : وسلم استسقى فسقاه يهـودي فقـال لـه

ليهوديٍّ بالجمال وقد ال يكون في طول بقائه على اإلسالم ضرٌر بل قد يكون فيه نفع آحمل جزية ونحوه وإنما يمنع الدعاء له 
  : يقـال تنبيـه اعلـم أن األجوبـة قـد تفتتـح بمـا تفتتـح بـه االبتـداءات من األساليب المتقدمة ثم يؤتى باألجوبة في أثنائها مثل أن

وقـد وصـل آتـاب المجلـس أو الجنـاب أو وردت مكاتبتـه أو عرضـت مكاتبته على أمير المؤمنين أو على المسامع الشريفة 
   . وما أشبه ذلك

عرضت مكاتبتك على أمير المؤمنين مثًال آما آان يكتب في الزمن المتقدم أو   : وقد يجعل الجواب ابتداًء فيفتتح الكتاب بنحو
ت المكاتبة الواصلة من جهة المجلس أو الجناب الفالني على المسامع الشريفة أو وردت مكاتبته أو وصلت مكاتبته عرض

ونحو ذلـك ويؤتـى علـى مـا تضمنتـه المكاتبـة ومـا اقتضـاه الجواب عنه ثم يؤتى في االختتام بنظير ما يؤتى به في المكاتبة 
   . المبتدأة

حق المكاتبات ولوازمها وفيه ست جمٍل الجملة األولى في الترجمة عن المكتوب عنه أما الترجمة الطرف الثاني في ذآر لوا
   . عن السلطان فقد ذآر ابن شيـٍث أن مصطلـح الدولـة األيوبيـة أن يكتـب ألربـاب خدمته العالمة فإنها أليق به معهم

   . فإن أراد تمييز أحٍد منهم آتب له بخطـه شيئـًا مكـان العالمة

   . وأن ترجمته للفقهاء والقضاة وذوي التنسك أخوه ولده

أمـا أخوة فال حرج عليه فيه :  لقوله تعالى :   "   وذآر أن األحسن أن يقال في ولـده محـل ولـده لقولـه تعالـى :   "  ادعوهـم آلبائهـم  " 
وذآـر أنـه يترجـم لهـؤالء مـن ولـي األمـر أيضـاً :  المعتـرف ببرآته  وقوله :   "  فإخوانكـم فـي الديـن  "  إنما المؤمنون إخوٌة  " 

   . والمتبرك بدعائه والمرتهن بمودته

   . وذآـر أن الفقهـاء وذوي التنسـك يترجمـون عـن أنفسهـم بالخادم ودون ذلك خادمه

   . الخـادم بالدعـاء الصالـح أو الخـادم بدعائه  : وربما ترفعوا عـن الترجمـة بهـذه اللفظـة مطلقـًا فقالـوا  : قال

   . وأهل الورع خاصًة يترجمون بالفقير إلى رحمة اهللا  : قال

العبـد الفقيـر إلـى رحمـة اهللا ويعني أنه عبد اهللا ويحصل بذلك   : راعوا المترجم له مثل أن يكـون ولـي األمـر فيقـولوربما 
   . المقصود من األدب مـع السلطـان

   . الداعـي لدولتـه والمبتهـل بدعائـه الصالـح أليامـه والمواظـب علـى خدمتـه بالدعاء وأمثال ذلك  : ومنهـم مـن يكتـب

وأآثر الناس يرى الترجمة لولده فإن ترجم له لـم يسـم اسمـه ألنـه ليـس لـه والـدان وال أقـل مـن أن يكـون بينـه وبيـن من   : قال
   . والده فالن بن فالن بحيث يذآر اسم أبيه فقبيٌح  : ألب هذا الفرق فأما أن يقوليكتب بوالده غير ا

من فالٍن إلى فالن ثم وقـد ذآر في   : ثم قد آانوا في الزمن األول يكتفون بذآر اسم المكتوب عنه في صدر الكتاب وعنوانه نحو
فجعل أعالهـا بالنسبـة إلـى المكتوب عنه أن يكتب  ذخيرة الكتاب لذلك مراتب في الصدور والعنوان بعضها أعلى من بعض
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اسمه ودونه صديقه ودونه محبه ودونه شاآره ودونه المعتد به ودونه أخوه ودونه وليه ودونه عبده ودونه خادمه ودونه عبده 
   . لصنيعـةوخادمه ودونه العبد ودونه العبد الخادم ودونه الصنيعة ودونه مملوآه ودونه المملوك ودونـه المملـوك ا

   . وهـو األعلـى بالنسبـة إلـى المكتـوب إليـه

ويتفـرع مـن هـذه األصـول فـروٌع آثيـرة ال تحصـر ممـا يختاره الكتاب ويقترحونه ويبتكرونه ويكاتبون به   : ثـم قـال
ه والمعتمد على أخوته أصدقاءهم وأوداءهـم حسـب مـا يقتضيـه موداتهـم وتوجبه مصادفاتهم آصفي مودته والمفتخر بمحبت

وعبد مودته وخادم مجده وشاآر أياديه وحامد تفضله والمعتد بتطوله وما يجري هذا المجرى مما هو أوسع من أن يجمع 
   . وأآثر من أن يحصر ولكنه أآثر ما يكون بين النظراء واألقران

ن الترجمـة إلـى ديـوان الخالفة من ذوي الواليات آلهم ورتـب عبـد الرحيـم بـن شيـث فـي معالـم الكتابـة ترتيبـًا آخـر فذآـر أ
العبد ومن المملوك آلهم الخـادم وأن الترجمـة إلـى المملـوك مـن األجنـاد آلهـم المملوك مع النسبة إلى أشهر ألقاب الملك 

   . آالناصري للناصر والعادلي للعادل وما جرى مجرى ذلك

   . مه ودونه العبد مفردةعبده وخاد  : ودون المملوك في الخضوع

ودونه مملوآه ودونه العبد الخـادم لـأن الثانـي آأنـه ناسـٌخ للـأول ودونـه الخـادم ودونـه عبـده ودونـه خادمه ودونه شاآر 
   . إحسانه ودونه شاآر مودته ودونه وليه وصفيه ودونه محبه وواده وشاآره

   . ودونه االسم ودونه العالمة

   . ـا أصغـر المماليـك ومـا يجري مجراها فال يليق من األجانبأم  : ثـم قـال

ورأيت في دستوٍر صغير فـي المكاتبـات يعـزى للمقـر الشهابـي بـن فضـل اللـه أن أآبـر الـآداب فـي اسـم المكتـوب عنـه 
محب ثم المملوك الداعي ثم مملوآه بالنسبـة إلـى المكتـوب إليه المملوك ثم المملوك الرق ثم المملوك األصغر ثم المملوك ال
   . ومحبـه ثـم الخـادم ثـم خادمـه ثـم أخـوه ثـم محبـه ثـم شاآـره ثـم الفقيـر إلـى اللـه تعالـى

   . وال يخفـى مـا في بعض هذه التراجم من التخالف بين ما ذآره وما تقدم ذآره عن ذخيرة الكتاب

فـي ترجمـة العالمـة بالقلـم الشريـف السلطاني أخوه ثم والده ثم االسـم وفـي حـق والـذي استقـر عليـه الحـال فـي زماننـا 
   . غيـره المملـوك ثـم االسـم

وربمـا آتـب بعضهـم العبـد بـدل االسـم تواضعًا على أنهم قد اختلفوا في جواز الترجمة بالعبد والمملوك فذهب بعضهم إلى 
ال يقولـن أحدآـم عبـدي وال أمتـي آلكـم عبيـد اهللا وآل   "   : ـى اللـه عليـه وسلـم قـالمنع ذلك محتجًا بما روي أن النبـي صل

   .  " نسائكم إماء اهللا ولكـن غالمـي وجاريتـي 

واالستدالل  والـذي عليـه العمـل جـواز ذلـك احتجاجـًا بقولـه تعالـى :   "  ضـرب اللـه مثـُال عبـدًا مملوآـًا ال يقـدر على شيٍء  " 
   . به ال يخلو من نزاع وقضاة القضاة يكتبون الداعي

   . في العنوان وفيه سبع لغات حكاهـا صاحـب ذخيـرة الكتـاب

   . إحداها عنوان بضم العين وواو بعـد النـون  : واقتصـر فـي صناعـة الكتـاب على ذآر بعضها

   . عنيـان بضـم العيـن ويـاء تحتيـة بعـد النـون والثانيـة

   . والثالثـة عنيـان بكسـر العين
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   . والرابعة علوان بضم العين والم بدل النون

   . والخامسة علوان بفتحها

   . والسادسة علوان بكسرها

   . والسابعة عليان بالكسر مع إبدال الواو ياء ويجمع عنواٌن على عناوين وعلوان على عالويـن

عنونت الكتاب عنونًة وعلونته علونة وعننته بنونين األولى منهما مشددة تعنينًا وعنيته بنون مشددة بعدها ياء تعنيًة   : ويقـال
   . بضمهما وتشديد الواو وعنوته أعنوه عنوًا بفتح العين وسكون النون وعنوًا

واختلـف في اشتقاقه فمن قال عنوان جعله مأخوذًا من العنوان بمعنى األثر ألن عنوان الكتاب أثربيـان ممـن هـو وإلـى مـن 
   . هـو

فان وأآثـر الكتـاب ال يعـرف غيـر هـذا واحتجـوا لذلك بقول الشاعر يذآر قتل أمير المؤمنين عثمان بن ع  : قـال النحـاس
بسيط ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا وزعـم بعضهـم أن العنـوان مأخـوذ مـن قـول   : رضي اهللا عنه

   . عنـت الـأرض تعنـو إذا أخرجـت النبـات وأعناهـا المطـر إذا أظهـر نباتهـا  : العـرب

   . في النكرة وال ينصـرف فـي المعرفـةفيكـون عنواٌن على هذا فعالنًا ينصرف   : قـال النحـاس

   . وقيـل هـو مأخـوٌذ مـن عـن يعـن إذا عـرض وبـدا

   . فعلى هذا ينصرف في النكرة والمعرفة ألنه فعالل  : قال النحاس

   . علوان أبدل من النون المًا آما في صيدالني وصيدناني فيكون االشتقاق واحدًا  : ومن قال

   . وقيل علوان مشتقٌّ من العالنية ألنه خطٌّ ظاهٌر على الكتاب

   . عنيـان وعنيـان جعلـه مـن عنيـت فالنـًا بكـذا إذا قصدتـه  : ومـن قـال

   . والعنوان آالعالمـة وهـو داٌل علـى مرتبـة بالمكتـوب إليه من المكتوب عنه  : قال في مواد البيان

هما حتـى ال يكـون الكتـاب مجهـوًال والمـراد أنـه يكتـب فيه من فالن إلى فالٍن أو لفالن من فالن واألصل فيه اإلخبار عن اسم
من   : ولم يزالوا يكاتبون بأسمائهم إلى أن ولي عمر بن الخطاب رضـي اللـه عنـه الخالفـة ولقـب بأميـر المؤمنين فكتب  : قال

   . عبد اهللا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

   . وقع االصطالح على العنونة للرؤساء والنظراء والمرؤوسين واألتباع باألسماء ثم تغير هذا االسم أيضًاثم 

   . بسم اهللا الرحمن الرحيم فكانت تكتب قبل اسم المكتوب إليه والمكتوب عنه  : وآان المأمون يكتب في أول عنوانات آتبه

   . ه وآان بعد الثلثمائـةوقد ذآر أبو جعفٍر النحاس أن ذلك بقي إلى زمان

   . ثـم بطـل بعـد ذلـك  : قـال فـي مـواد البيـان

واألصـل فيـه أن يبتـدأ باسـم المكتـوب عنـه ثم باسم المكتوب إليه وهو الترتيب الذي تشهد به العقول ألن نفوذ الكتاب   : قـال
   . لى نهايةمن المكتوب عنه إلى المكتوب إليه آنشء الشيء وخروجه من ابتداء إ
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فابتدأوه من المكتوب عنـه وانتهاؤه إلى المكتوب إليه ولفظ من يتقدم لفظ إلى بالطبع ألن حرف من ينبيء عن منشـإ الشيء 
   . وإلى حرف يخبر عن النهاية التي عندها قرار الشيء واالبتداآت في األشياء قبل النهايات

ليه وسلم ومن سلف من األمم الماضية ثم عرض للناس رأٌي في تغيير هذا وعلى هذا آانت آتب رسول اهللا صلى اهللا ع  : قال
الرسم إلى غيره ففرقوا بين مراتب المكاتبين من الرؤساء والعظماء والخدم واألتباع بتقديم اسم المكتوب إليه إذا قصدوا 

   . إعظامه وإجالله وتأخير اسم المكتوب عنه ورأوا أنه الصواب الصحيح

ماننا يقتصرون في أآثر عنواناتهم على ذآر المكتوب إليه دون المكتوب عنه وال يذآرون المكتوب عنه إال على أن آتاب ز
   . في مكاتباٍت خاصة قليلـٍة

   . المعروف بأبي فالن  : وال يتكنـى المكتـوب عنـه علـى نظيـره بـل يتسمى له ولمن فوقه ثم يقول  : قـال فـي صناعـة الكتـاب

   . يته أشهر من اسمه واسم أبيه جاز أن يكتب آنيته بغيـر ألـف ويجريهـا مجـرى األسـموإن آانت آن

   . وإن آـان الكتـاب إلـى اثنيـن أحدهما أآبر من اآلخر فيقـدم األآبـر وآذلـك لـو آـان إلـى ثالثـة  : قـال النحـاس

عنه على عنوانات الكتب ورأوا أن ذلك تواضٌع وما ذآره وقد استحسن جماعٌة أن يصغر اسم المكتوب   : قال أبو جعفر النحاس
   . هـو المستعمـل فـي المكاتبـات الجـاري عليـه حكـم الدواويـن إلـى زماننـا

لعبد اهللا عبد   : واألصـل في ذلك ما ذآره النحاس أن الحجاج بن يوسف آتب إلى عبد الملك بن مروان وهو خليفٌة في طومار
   . مـن الحجـاج بـن يوسـف فجرى الكتاب على أسلوبه فيما بعد  : ـن ثـم آتـب فـي طرتـه بقلـٍم ضئيـلالملك أمير المؤمني

   . وال يكثر النعوت وال الدعاء على العنوان للسلطان وال الكبراء أما من األعلى إلى األدنى فحسٌن  : قال في معالم الكتابة

نشاء هو الذي يعنون الكتب السلطانية وأنها آانت ال تعنون قبل آتابة السلطان وقد تقدم في مقدمة الكتاب أن صاحب ديوان اإل
   . عليها عالمته

والذي استقر عليـه الحال في آتب السلطان وما في معناها من المشتملة على األلقاب أن تكتب األلقاب في العنوان ويدعى فيها 
   . بدعوة واحدة وهي المفتتح بها المكاتبة

   . الثة في طي الكتاب وختمه أما طيه فمعروف وهو أن يلف بعضه على بعض لفًا خاصًاالجملة الث

  " يوم نطوي السماء آطي السجل للكتب   "   : طوى الكتاب يطويه طيًا ومنه قوله تعالى  : والطي في اللغة خالف النشر ويقال
   . ن المكتوب فيهوالترتيب في ذلك أن تكون الكتابة إلى داخل الكتاب ألن المقصود صو

الطريقة األولى أن يكون لفه مدورًا آأنبوبة الرمح وهي طريقة آتاب الشرق من قديم   : ثم للناس في صورة الطي طريقتان
   . الزمان وإلى اآلن

وبية والطريقة الثانية أن يكون طيه مبسوطًا في قدر عرض أربعة أصابع مطبوقة وعلى ذلك آان الحال جاريًا في الدولة األي
   . بالديار المصرية

فقد ذآر عبد الرحيم بن شيث من آتاب دولتهم أن طي الكتب السلطانية يكون عرض أربعة أصابع وآذلك من العلية إلى من 
دونهم أمـا الكتـاب مـن األدنـى إلـى األعلـى فـال يتجـاوز بـه عـرض إصبعيـن وهـذا ظاهـر في أن الطي يكون عريضًا ال 

   . ريقة أهل المغرب والروم والفرنجمدورًا وهي ط
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ختم اهللا على قلوبهم   "   : ختـم الكتـاب يختمـه ختمـًا ومعنـاه الطبـع ومنـه قولـه تعالى  : وأما ختمه فالختم مصـدر ختـم يقـال
ه المكتوب إليه والمراد شد رأس الكتاب والطبع عليه بالخاتم حتى ال يطلع أحٌد على ما في باطنه حتى يفض  " وعلى سمعهم 

   . على ما سيأتي ذآره إن شاء اللـه تعالـى

يعنـي أن ختم الكتاب بطينٍة خيٌر   " طينٌة خيٌر من ظنة   "   : وهـو أمـر مطلـوٌب مرغـب فيـه فمـن آلـام عمـر رضـي اللـه عنه
   . من ظنة تقع في الكتاب بالنظر فيه أو زيادٍة أو نقص والظنة التهمة

   . اختم تسلم  : ومن آالم غيره

   . إن طينت وإال وقعت  : ومن آالم غيره

   . يعني إن طينت الكتـاب وإال وقعـت فـي المحـذور

   . إن فـي ختـم الكتـاب تعظيمـًا للمكتـوب إليـه  : ويقـال

   . رأيه مـن لـم يختم آتابًا فقد استخف بصاحبه وجهل في  : قـال بزرجمهـر أحـد ملـوك الفـرس

 وقد قيل :  إن أول مـن ختـم الكتـاب سليمـان عليـه السالم وقد فسر قوله تعالى حكايًة عن بلقيس :   "  إني ألقي إلي آتـاٌب آريـٌم  " 
   . بأنـه مختـوٌم

   . وعلـى نهجـه فـي ذلـك جـرت ملـوك العجـم

ولم تزل آتب العرب منشورة حتى آتب عمرو بن هنٍد الصحيفة إلى المتلمس فقرأها ولـم يوصلهـا   : قـال فـي مـواد البيان
   . فختمـت العـرب الكتـب مـن حينئـٍذ

إنهم ال  يا رسول اهللا  : وقـد ورد فـي الحديـث أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أراد أن يكتـب إلـى بعـض العجـم فقيل له
انبذه من إصبعك   : يقرأون آتابًا غير مختوٍم فأمر أن يتخذ له خاتم حديٍد فوضعه في إصبعه فأتاه جبريل عليه السالم فقال له

انبذه من إصبعك فنبذه ثم أمر أن يتخذ له   : فنبذه وأمره أن يتخذ له خاتم نحاٍس فوضعه في إصبعه فأتاه جبريل عليه السالم فقال
ذ له خاتٌم من فضة فختم به وآتب إلى أن من أراد أن يكتـب مـن األعاجـم ونقـش عليـه محمـٌد رسـول اللـه ثالثـة خاتٌم فاتخ

أسطر وآان الخاتم في يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى قبضه اهللا تعالى ثم تختم به أبو بكر رضي اهللا عنه حتى قبـض 
للـه عنـه حتـى قتـل ثـم تختم به عثمان رضي اهللا عنه فبينمـا هـو ذات يـوٍم علـى ثـم تختـم بـه عمـر بـن الخطـاب رضـي ا

بئـر أريـس من بئار المدينة إذ عبث بالخاتم فسقط من يده فنزح آل ما آان في البئر من الماء فلم يوجد فلما يئس منه أمر أن 
   . يصاغ له خاتٌم مثله وينقش عليه محمد رسول اهللا ففعل ذلك وتختم به

   . هكذا أورده صاحب ذخيرة الكتاب وبعضه في الصحيح

   . إن نقش الخاتم الذي اتخذه آان آمنت بالذي خلق فسوى  : وقيل

   . آان نقشه لتصبرن أو لتندمن  : وقيل

نيـن علـي ثم آان لكل من الخلفاء بعد عثمان رضي اهللا عنه خاتٌم يختم به عليه نقٌش مخصوٌص فكان نقـش خاتـم أميـر المؤم
بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنه الملك هللا الواحد القهار ونقش خاتم ابنه الحسن ال إله إال اهللا الملك الحق المبين ونقش خاتم 

ال قوة إال باهللا ونقش خاتم يزيد بن معاوية ربنا اهللا ونقش خاتم معاوية بن يزيد   : معاوية بن أبي سفيان لكل عمٍل ثواٌب وقيل
غـرور ونقـش خاتـم مـروان ابـن الحكـم اللـه ثقتـي ورجائـي ونقش خاتم عبد الملك ابن مروان آمنت باهللا مخلصًا ونقش الدنيا 

   . ونقش خاتم عمر بـن عبـد العزيـز عمـر بـن عبـد العزيـز يؤمن باهللا  ! خاتم الوليد بن عبد الملك يا وليد إنك ميت ومحاسب
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قني السيئات يا عزيـز ونقـش خاتـم هشـام بـن عبـد الملـك الحكـم للحكـم الحكيـم ونقـش خاتم  ونقش خاتم يزيد بن عبد الملك
الوليد بن يزيد يا وليد احـذر المـوت ونقـش خاتـم يزيـد بـن الوليد يا يزيد قم بالحق ونقش خاتم إبراهيم بن الوليد توآلت على 

   . ا غافلالحي القيوم ونقش خاتم مروان بن محمد اذآر اهللا ي

وآان نقش خاتم السفاح أول خلفاء بني العباس اهللا ثقة عبد اهللا ونقش خاتم المهدي حسبي اللـه ونقـش خاتـم الرشيـد العظمة 
   . والقدرة هللا

تصم آن من اهللا على حذر ونقش خاتم األمين محمـٌد واثـٌق باللـه ونقـش خاتـم المأمـون سل اهللا يعطيك ونقش خاتم المع  : وقيل
اهللا ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن ونقش خاتم الواثق اهللا ثقة الواثق ونقش خاتم المتوآل على الحي اتكالي ونقـش خاتـم 
المنتصـر يؤتـى الحـذر مـن مأمنـه ونقـش خاتـم المستعيـن فـي االعتبـار غناء عن االختبار ونقش خاتم المعتز الحمد هللا رب 

ونقش خاتم المهتدي من تعدى الحق ضاقت مذاهبه ونقش خاتـم المعتمـد السعيـد مـن وعـظ بغيـره  آل شيء وخالق آل شيء
ونقـش خاتـم المعتضـد االضطـرار يزيـل االختيـار ونقـش خاتم المكتفي باهللا علي بن أحمد يثق ونقش خاتم المقتدر باهللا الحمد 

القاهر محمٌد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونقش خاتم المتقي  هللا الذي ليس آمثله شيٌء وهو خالق آل شيٍء ونقش خاتم
   . المتقي هللا آلقبه للخالفة ونقـش خاتـم المستكفـي المستكفي باهللا يثق ولم أقف على نقش خاتم أحد من الخلفاء غير هؤالء

   . تـمواعلـم أنـه آـان للختـم فـي أيـام الخلفـاء ديـواٌن مفـرد يعبـر عنـه بديـوان الخا

وقـد اختلـف فـي أول مـن اتخـذ ديـوان الخاتـم فـروى محمـد بـن عمـر المدائنـي فـي آتـاب القلـم والـدواة بسنـده إلـى ابـن 
لـم يكن أبو بكر وال عمر يلبسون خواتم وال يطبعون آتابًا حتى آتب زياد بن أبي سفيان إلى   : عمـر رضـي اللـه عنـه أنـه قـال

إنك تكتب إلينا بأشياء ليست لها طوابع فاتخذ عند ذلك عمر طابعًا يطبع به وخزم الكتاب ولم   : طاب رضي اهللا عنهعمر بن الخ
   . يكن قبل يخزم

ومقتضـى ذلـك أن يكـون أول مـن اتخذ الختم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ويكون لبسه خاتم النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم 
   . لغيـر الختـم

أن أول مـن اتخـذ ذلـك معاويـة بـن أبي سفيان في خالفته وذلك أنه أمر لعمرو بن الزبير بمائة   : ـر الطبـري فـي تاريخـهوذآ
ألٍف من عند زياد ففتح الكتاب وجعـل المائة مائتين فلما رفع زياٌد حسابه أنكر ذلك معاوية وطلب عمرًا فحبسه حتى قضاها 

   . زبيـر واتخـذ معاويـة حينئـذ ديـوان الختـم وخـزم الكتـاب ولم يكن قبل يخزمعنـه أخـوه عبـد اللـه بـن ال

   . وديـوان الختـم عبـارٌة عـن الكتـاب القائميـن علـى إنفاذ آتب السلطان  : قـال القاضـي ولـي الديـن بـن خلـدون فـي تاريخـه

   . فـي أيـام الدولـة العباسيةوهذا الخاتم خاصٌّ بديوان الرسائل وآان ذلك للوزير   : قال

إنـي أحـول الخاتـم مـن   : ويشهد لذلك قول الرشيد ليحيى بن خالٍد لما أراد أن يستوزر جعفرًا ويستبدل به مـن الفضـل أخيـه
اب الصورة األولى أن يلصق رأس الكت  : يمينـي إلـى شمالـي فكنى بالخاتم عن الوزارة النضمام ديوان ثم للختم ثالث صور

   . بنوع من أنواع اللصـاق آالكثيـراء المدافـة بالمـاء والنشـا المطبوخ ونحو ذلك

وهذا هو المستعمل بالديار المصرية وبالد المشرق من قديم الزمان وهلم جـرًا إلـى زماننـا والمستعمـل بالدواوين هو النشادون 
   . غيره لنصاعة بياضه وشدة لصاقه

   . يجب أن يكون اللصاق خفيفًا آالدهن لئال يتكرس ويكثف في جانب الورقو  : قال في مواد البيان

وقـد آانـت عادتهـم فـي بلـاد المشـرق أيـام الخلفـاء أن يختـم بـه بخاتـم الخليفـة بـأن يغمـس في طين معد لذلك أحمر الصبغ 
   . ويختم به على طرفي اللصاق ليقوم مقام عالمة الخليفة

   . يجلب إليهم من سيراف من بالد فارس وآأنه مخصوص بها وعلى نهـج الخلفـاء جـرى الملـوك حينئذوآان هذا الطين 
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والذي آستقر عليه بالديار المصرية ونحوها من بالد الشرقيـة االقتصـار علـى مجـرد اللصاق آآتفاء بما فيه من الضبط 
   . وظهور فضه إن فض

وهذه مسألة مما سأله الشيخ جمال الديـن بـن نباتـه آتـاب ديـوان اإلنشـاء بدمشـق مخاطبـًا بـه لشيخ جمال الدين محمود الحلبي 
ومن ختـم الكتـاب بالطيـن وربطـه ومن غير الطين إلى النشا وسائر أنواع اللصاق في الكالم في على آالت الدواة في   : فقال

   . المقالة األولى

صورة الثانية أن يحزم الكتاب من وسطه باألشفار حتى تنفذ في بعض طيات الكتاب ثم الكتاب ثم تخرج من الورق أيضًا ال
ويدخل فيه دسرة من الورق آالسير الصغير ويقط طرف الدسـرة ثم يلصق على ذلك بشمع أحمر ثم يختم عليه بختم يظهر 

خـاء والـزاي المعجمتيـن أخـذًا مـن خـزم البعيـر وهو أن يثقب أنفه ويجعل نقشه فيه ويسمى هذا النوع مـن الختـم الخـزم بال
   . فيه خيط أو نحـوه

 .   

وخـزم   : ولعل هذه الطريقة من الختم في صدر اإلسالم ويدل على قول ابن عمر رضي اهللا عنـه فـي روايـة الطبـري المتقدمـة
   . الكتـاب ولـم يكـن قبل يحزم

   . أهل المغرب والروم والفرنج ومن في معناهموعلى هذا اآلن 

الصورة الثالثة أن يلف على الكتاب بعد طيه قصاصة من الـورق آالسيـر فـي عـرض رأس الخنصـر وتلـف علـى الكتـاب ثـم 
ءة بفتـح يلصـق رأسهـا ويكـون ذلـك فـي الرقـاع الصغيرة المترددة بين اإلخوان وتسمـى القصاصـة التـي يلصـق بهـا سحـا

سحوت الكتاب أسحوه سحوًا وسحيته بالتشديد أسحيه   : السين وبالمد وتقال بكسر السين أيضًا وربما فيل سحاية ويقال فيه
تسحيه فهو مسحو ومسحي ومسحـى واألمـر مـن سحـوت الكتـاب أسـح ومـن سحيتـه بالتشديـد سـح وأصله من السحو وهو 

   . القشر

   . العظم إذا قشرتهسحوت اللحم عن   : يقال

   .  " إن اهللا يأمرآم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها   " إن   : الجملة الرابعة وهو من جملة األمانات الداخلة في عموم قوله تعالى

   . من أعظم األمانة أداء الكتاب إلى أهله  : وقد روي عن أبى هريرة رضي اهللا عنه أنه قال

   . حمل الكتاب أمانٌة وترك إيصاله خيانة  : قال محمد بن عمر المدائني

مـن بلـغ آتـاب غـاٍز فـي سبيـل اللـه إلـى أهلـه أو آتـاب أهلـه إليـه آـان   "   : وقد روي أن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال
وقـد نطق القرآن الكريم بتأديـة الهدهد   " لـه بـراءْة مـن النـار لـه بكـل حـرٍف عتـق رقبـٍة وأعطـاه اللـه آتابـه بيمينـه وآتـب 

آتاب سليمان عليه السالم إلى بلقيس حيث قال حكايًة عن سليمان :   "  اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم  "  إلى أن قال :   "  قالت يا أيها 
   .المأل إني ألقي آتاٌب آريٌم  "  

وقد وردت األحاديث بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يبعث آتبه مع رسله إلى الملوك بعـث عبـد اللـه بـن حذافـة إلـى 
آسـرى أبرويـز ملـك الفـرس وبعـث دحيـة الكبـي إلى قيصر ملك الروم وبعث حاطب بن أبي بلعتة إلى المقوقس صاحب 

الضمري إلى الضحاك ملك الحبشة وبعث شجاع بن وهب األسدي إلى الحارث بن أبي شمر مصر وبعث عمرو بن أمية 
الغسانـي وبعـث سليـط بـن عمـرو إلـى هـوذة بـن علـي صاحـب اليمامـة وبعـث العـالء بن الحضرمي إلى المنذر بـن سـاوى 

   . ملكي عمان ملـك البحريـن وبعـث عمـرو بـن العـاص إلـى عبـد وجيفـٍر ابنـي الجلنـدي

   . وبعث جرير بن عبد اهللا البجلي إلى ذي الكالع الحميري  : قال ابن الجوزي



 

485 
 

واعلم أنه يجب أن يكون حامل الكتاب المؤدى له عن الملك ونحوه وافر العقل شديد الشكيمة فـي الجـواب طلق اللسان في 
يه عـن شـيٍء أو أورد عليـه اعتراضـًا فيكـون بصـدد المحاورة فإنه لسان ملكه وترجمان مرسله وربما سأله المكتوب إل

   . إجابتـه

   . إنه يستدل على عقل الرجل بكتابـه ورسولـه  : وقد قيل

ومـن غريـب مـا يـروى فـي ذلـك مـا ذآـره ابـن عبـد الحكم أن النبي صلى اهللا عليه وسلـم لما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ما   : ما منعه أن يدعو علي فيسلط علي قال له حاطٌب  : تاب النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لهالمقوقس صاحب مصر وبلغه آ

   . منع عيسى أن يدعو على من أبي عليه أن يفعل ويفعل فوجم ساعة ثم استعادها فأعادها عليه حاطٌب فسكـت

ه وذآر له أن الحـرب تكـون بينهـم سجـاًال تارًة ويـروى أنـه حيـن سألـه عـن أمـر النبـي صلـى اللـه عليه وسلم في حرب قوم
يشيـر بذلـك إلـى مـا تزعمـه النصـارى من أن   ! فاإللـه يصلـب  : فقال له حاطب  ! النبي يغلب  : له وتارًة عليه قال له المقوقس

   . المسيح عليه السالم صلب مع دعواهم فيه أنه إلٌه

هل تعلم أآان المسيح   : دخل على قيصر بكتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له دحيةوذآـر السهيلـي أن دحيـة الكلبـي حين 
فإني أدعوك إلى من آان المسيح يصلي لـه وأدعـوك إلى من دبر خلق السموات واألرض والمسيح في   : يصلي قال نعم قال

   . بطن أمه

هر األحمر ويحكى أن بعض ملوك الروم آتب إلى خليفة فألزمه من صالة المسيح فقررتـه بصلـاة المسيـح وآانت من الجو
زمانه يطلب منه من يناظر علماء النصرانية عنده فإن قطعهم أسلموا فوجه إليه بالقاضي أبي بكر بن الطيب المالكي وآـان 

نبياء عليهم السالم إن معتقدآم أن األ  : مـن أئمـة علمـاء زمانه فلما حضر المجلس واجتمع لديه علماء النصارى قال له بعضهم
   . معصومون في الفراش وقد رميت عائشة بما رميت به

فإن آان ما رميت به حقًا آان ناقضًا ألصلكم الذي أصلتموه في عصمة األنبياء في الفراش وإن آان غير حقٍّ آان مؤثـرًا فـي 
   . إيمـان مـن وقـع منـه

ميتا بالفرية إحداهما لها زوٌج وال ولد لها واألخرى لها ولٌد وال زوج لها يشيـر إمرأتـان حصينتـان ر  : فقـال القاضـي أبـو بكـٍر
باألولـى إلـى عائشـة رضـي اللـه عنهـا وبالثانيـة إلـى مريـم عليهـا السلـام فسجـدوا له على عادة تحيتهم في ذلك إلى غير ذلك 

   . من الوقائع التي ال تحصى آثرًة

من عقله عالمًا بما يأتي وما يذر آفى ملكه مؤونة غيبته وأجاب عن آل ما يسأل عنه وإذا آان بخالف فإذا آان الرسول متمكنًا 
   . ذلك انعكست القضية ورجع على مرسله بالوبال

ثم إن اقتضـى رأي الملـك زيادًة في الرسالة على الرسول الواحد فعل ليتعاونا على ما فيه المصلحة ويتشـاورا فيمـا يفعالن فقد 
   . ذآر السهيلي أن جبرًا مولى أبي ذر الغفاري آان رسوًال مع حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس

وإن اقتضى الحال إرسال أآثر من اثنين أيضًا فعل فقد ذآر ابن الجوزي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه في خالفته بعث 
   .  ورجل آخرهشام بن العاص ونعيم بن عبد اهللا  : إلى قيصر ثالثة رسل وهم

   . ومما يجب التنبيه عليه أنه يحرم على حامل الكتاب النظر فيه واالطالع على ما تضمنه

   . في فض الكتاب إثٌم وسوء أدب  : قال محمد بن عمر المدائني

من اطلع في آتاب أخيه   "   : قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : وسـاق بسنـده إلـى معـاذ بـن جبـل رضـي اللـه عنـه أنـه قـال
الجملة الخامسة في فض الكتاب وقراءته أمـا فضـه فالمـراد فـك ختمـه وفتحـه والفـض فـي   " بغير إدنه أطلعه طلعًة في النار 
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أصل اللغة الكسر والتفريق ومن األول ما ثبت في الصحيـح مـن قـول القائلـة البـن عمها في قصة الثالثة الذين دعوا اهللا 
   . إتق اهللا وال تفـض الخاتـم إال بحقـه  : بأحب أعمالهم

   . تريـد إزالـة بكارتهـا

  وقـد تقـدم فـي الكلـام علـى ترتيـب "ومـن الثانـي  "  هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسـول اللـه حتـى ينفضـوا  
المملكـة فـي المقالـة الثانيـة أن الرسـول أو البريـدي الواصـل إلـى بـاب السلطـان يقدمـه الدوادار إلى السلطان ثم يتناول 

طان ويدفعه الكتاب منه ويمسح به وجـه مـن حضر على يده ثم يدفعه إلى السلطان فيفض ختامه ثم يتناوله الدوادار من السل
   . إلى آاتب السر فيقرأه على السلطان

الحالة األولى أن يكون مختومًا باللصاق بالنشا على طريقة المشارقة وأهل الديار المصرية   : واعلم أن لفض الكتاب حالتين
   . فيشيق ظاهره على القرب من محل اللصاق بسكين ثم يفتح

سرة من الورق على عادة المغاربة ومن جرى مجراهم فيرفع الختم الملصق عليه من الحالة الثانية أن يكون مخزومًا مسمرًا بد
   . الشمع وتقلع الدسرة ويفتح الكتاب

وأما قراءة الكتب فإنه يجب أن يكون من يقرأ الكتب على الملوك ومن في معناهم ماهرًا في القـراءة فصيـح اللسـان فـي 
اإليـراد قوي الملكة في استخراج الخطـوط المختلفـة سريـع الفهـم فـي إدراك المعانـي النطـق رقيـق حاشيـة اللسـان فـي حسـن 

الخفيـة وأن تكـون قراءتـه علـى رئيسـه من سلطان إلى غيره بحسب ما يؤثر ملكه أو أميره سماعه من السرعة والبطء وأن 
ه خارجًا عن أدب المخاطبة لألآابر وأن يقرب يكون ذلـك بصـوٍت غيـر خفي بحيث يعسر سماعه وال مرتفع بحيث يعد صاحب

لمن يقرأ عليه فهم المقاصد التي اعتاضت عليه إذا سأله عنها أو غلب على ظنـه أنهـا لم تصل إلى فهمه بحسن إيراد وتلطيف 
   . عبارة يحسن موقعها في النفوس ويجمل وقعها في األذهان

الجملة السادسة في آراهة طرح الكتاب بعد تخزيقه وهو فضه وحفظه بعد ذلك في اإلضبارة أمـا آراهـة طرحـه فقـد قـال 
آرهوا تخزيق الرسائل ورميها في الطرق والمزابل خوفًا على اسم اهللا تعالى   : محمد بن عمر المدائني في آتاب القلم والدواة

   . سأن يداس أو تلحقه النجاسة واألدنا

وفـي رفـع مـا طـرح مـن الكتـاب أعظـم الرغائـب وأجـل الثـواب وساق بسنده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   : قـال
ما من آتـاب يلقـى ببقعـٍة من األرض فيه اسم من أسماء اهللا إال   "   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : آرم اهللا وجهه أنه قال

   . يه سبعين ألف ملٍك يحفونه بأجنحتهم ويقدسونه حتى يبعث اهللا إليه وليًا من أوليائه فيرفعه من األرضبعث اهللا إل

ومن رفع آتابًا مـن الـأرض فيـه اسـٌم مـن أسمـاء اللـه تعالـى رفـع اللـه اسمـه فـي علييـن وخفـف عـن والديـه العذاب وإن 
طاسًا من األرض فيه مكتوٌب بسم اهللا الرحمن الرحيم إجالًال وأما حفظه في اإلضبارة مـن رفـع قر  : ويـروى  " آانـا مشرآيـن 

   . فهو أمر مطلوب واإلضبارة عبارٌة عن ورقٍة تلف على جملة من الكتـب قـد جمعت في داخلها ويلصق طرفها بالنشا

   . التفاوت في الطول والقصر من أعالها والقاعدة فيها أن تلوى الكسرة من أسفلها وإن طال بعضها في طيه وقصر بعض جعل

   . ومعناهـا الجمع ألنها يجمع بعضها إلى بعض  : قال في صناعـة الكتـاب

تضبر القوم إذا تجمعوا ورجل مضبر الخلق أي مجتمعه وناقة مضبرة ومضبورة وضبر الفرس إذا جمع قوائمه   : ومنه قيل
   . ووثـب

الهمزة وتشديد الميم لضم بعضها إلى بعض والمعنى فيها صيانة الكتب وحفظها عن  ويقال لإلضبارة أيضًا إضامٌة بكسر
   . الضياع
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وقد جرت عادة آتاب ديوان اإلنشاء بالديار المصرية أن يجعـل لكـل شهـر إضبـارٌة تجمع فيها الكتب الواردة على أبواب 
   . السلطان من أهل المملكة وغيرهم ويكتب عليها شهر آذا

القول في مقدمة الكتاب أن الديوان آان له في زمـن الفاطميين آاتٌب يكتب الكتب الواصلة ويبسط عليها جرائد آما  وقد سبق
يكتب الكتب الصادرة عن األبـواب السلطانيـة ويبسط عليها جرائد وأن ذلك بطل في زماننا وصار األمر قاصرًا فيها على 

ـى الكشـف عـن آتـاب منهـا أخـذ بالحدس أنه ورد في السنـة الفالنيـة وتكشف حفـظ الكتـب فـي اإلضبـارات متـى احتيـج إل
إضباراتها واحدًة بعد واحدة حتى يقع العثور عليه وال خفاء فيما في ذلك من المشقة بخلـاف مـا إذا آـان لهـا جرائـد مبسوطـة 

.فإنـه سهـل الكشـف منهـا   

  ات المكاتبات الدائرة بين آتاب أهل الشرق والغربالباب الثاني من المقالة الرابعة في مصطلح

  وفيه ستة فصولوالديار المصرية في آل زمن من صدر اإلسالم وهلم جرًا إلى زماننا 

 الفصل األول في الكتب الصادرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم   

رسائل على سبيل اإلجمال آان صلى اهللا عليه وفيه ثالثة أطراف الطرف األول في ذآر ترتيب آتبه صلى اهللا عليه وسلم في ال
وسلم يفتتح اآثر آتبه بلفظ من محمد رسول اهللا إلى فالن وربما افتتحها بلفظ أما بعد وربما افتتحها بلفظ هذا آتاٌب وربما 

   . افتتحها بلفظ سلم أنت

   . وآان يصرح في الغالب باسم المكتوب إليه في أول المكاتبات وربما اآتفى بشهرته

فإن آان المكتوب إليه ملكًا آتب بعد ذآره اسمه عظيم القوم الفالنيين وربما آتب ملك القوم الفالنيين وربما آتب صاحب 
   . مملكة آذا

   . وآـان يعبـر عـن نفسـه صلـى اهللا عليه وسلم في أثناء آتبه بلفظ اإلفراد

   . أنا ولي وجاءني وفد علي وما أشبه ذلك وربما أتى بلفظ الجمع مثل بلغنا وجاءنا ونحو ذلك  : مثل

   . وآان يخاطب المكتوب إليه عند اإلفراد بكاف الخطاب

   . لك وعليك وتاء المخاطب  : مثل

   . أنـت قلـت آـذا وفعلـت آـذا  : مثـل

   . كما وعليكماأنتما ول  : وعنـد التثنيـة بلفظهـا مثل

   . وعند الجمع بلفظه

   . أنتم ولكم وعليكم وما أشبه ذلك  : مثل

   . وآان يأتي في صدور آتبه بالسالم

سالٌم على من اتبع   : السالم علـى مـن آمـن باللـه ورسوله وفي خطاب الكافر  : فيقول في خطاب المسلم سالٌم عليك وربما قال
   . الهدى وربما أسقط السالم من صدر الكتاب

   . وآان يأتي في صدور الكتب بالتحميد بعد السالم
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   . ربما ترآه وقد يأتي بعد التحميد بالتشهد وقد ال يأتي بهفإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو و  : فيقول

   . وآان يتخلص من صدر الكتاب إلى المقصود تارًة بأما بعد وتارة بغيرها

   . والسالم عليك ورحمة اللـه وبرآاتـه وربمـا اقتصـر علـى السلـام  : وآان يختم آتبه بالسالم تارة فيقول في خطاب المسلم

   . والسالم على من اتبع الهدى وربما أسقط السالم من آخر آتبه  : اب الكافرويقـول في خط

أما عنونة آتبه صلى اهللا عليه وسلم فلم أقف فيها على نص صريح والذي يظهر أنه صلى اللـه عليـه وسلـم آان يعنون آتبه 
حمد رسول اهللا عن يمين الكتاب وإلى فالن من محمد رسول اهللا إلى فالن على نحو ما في الصدر وتكون آتابته من م  : بلفظ

عن يساره وعليه يدل ما تقدم مـن آلـام صاحـب مواد البيان في األصل الثاني عشر من أصول المكاتبات حيث ذآر في الكالم 
 صلى وعلى هذا آانت آتب رسول اهللا  : على العنوان أن األصل أن يبتدأ باسم المكتوب عنه ويثنى باسم المكتوب إليه ثم قال

   . اهللا عليه وسلم

الطرف الثاني في آتبه صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل اإلسالم آتب النبي إلى اهل االسالم وهو على ثالثة أساليب األسلوب 
األول رسول اهللا إلى فالن فمـن ذلـك آتابـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلى خالد بن الوليد في جواب آتابه إليه صلى اهللا عليه 

سالٌم عليك   "   : من محمٍد رسول اهللا إلى خالد بن الوليد  : لم بإسالم بني الحارث وهو على ما ذآره ابن إسحاق في سيرتهوس
   . فإني أحمد إليك اللـه الـذي ال إلـه إال هـو

لى ما دعوتهم إليه مـن أمـا بعـد فـإن آتابـك جاءنـي مـع رسولك يخبرني أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إ
اإلسالم وشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا عبده ورسوله وأن قد هداهم اهللا بهداه فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم 

   . والسالم عليك ورحمة اهللا وبرآاته

جواب آتابه إليه صلى اهللا عليه  ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين من جهة الفرس في
   . وسلم

   . من محمٍد رسول اهللا إلى المنذر بن ساوى  : ونسخته على ما ذآره السهيلي في الروض األنف

   . سالٌم عليك فإني أحمد إليك اللـه الـذي ال إلـه إال هـو وأشهـد أن ال إلـه إال اللـه وأن محمـدًا عبده ورسوله  " 

آرك اهللا عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطـع رسلـي ويتبـع أمرهـم فقـد أطاعني ومن أما بعد فإني أذ
نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرًا وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن 

   .  " ام على مجوسيته فعليه الجزية أهل الذنوب فاقبل لهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك ومن أق

من   "   : ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى فروة بن عمرو الجذامي ونسخته على ما ذآره ابن الجوزي في آتاب الوفاء
   . محمد رسول اهللا إلى فروة بن عمرو

   . ا بإسالمك وأن اهللا هداك بهداهأما بعد فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم خيرًا وأتان

   . ومـن ذلـك آتابـه صلـى اهللا عليه وسلم إلى طهفة النهدي وقومه

   . من محمٍد رسول اهللا إلى بني نهٍد  "   : ونسخته فيما حكاه ابن األثير في المثل السائر

   . السالم على من آمن باهللا ورسوله
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يضـة ولكـم الفـارض والفريـش وذو العنـان الرآـوب والفلـو الضبيـس ال يمنـع سرحكـم لكـم يـا بنـي نهـٍد فـي الوظيفـة الفر
   . وال يعضـد طلحكـم وال يحس درآم ما لم تضمروا اإلماق وتأآلوا الرباق

   . من أقر بما في هذا الكتاب فله من رسول اهللا وهذا الكتاب مما يحتاج إلى شرح غريبه ليفهم

   . الزآاة وأصله الشيء الراتبفالوظيفة النصاب في 

   . والفريضة الهرمة المسنة والمراد أنها ال تؤخذ منهم في الزآاة بل تكون لهم

والفريش بالفاء والشين المعجمة ما انبسط من النبات وفرش على وجه األرض ولم يقم على ساٍق وقد يطلق على الفرس إذا 
   . حمل عليها بعد النتاج أيضًا

   . لرآوب الفرس الذلول والفلو المهر الصغير وقيل الفطيم من جميع أوالد الحافروذو العنان ا

   . والضبيس بالضاد المعجمة والباء الموحدة والسين المهملة العسير الصعب الذي لم يرض

   . والسرح السارحة وهي المواشي والمعنى أنها ال تمنع من المرعى

   . والعضد القطع

   . والطلح شجٌر عظام من شجر العضاه

والدر اللبـن والمـراد ذوات الـدر من المواشي أراد أنها ال تحشر إلى المصدق وتمنع المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد لما 
   . في ذلك من اإلضرار

وهو الحمق والمراد إضمار  واإلماق مخفف من أمأق الرجل إذا صار ذا مأقة وهي الحمية واألنفة وقيل مأخوذ من الموق
   . النكث والغدر إو إضمار الكفر

والرباق بالـراء المهملـة والبـاء الموحـدة والقـاف جمـع ربقـة وهـي فـي األصـل اسـٌم لعـروة تجعـل في الحبل وتكون في عنق 
   . آلت الربقة خلصت من الشدالبهيمة أو يدها تمسكها والمراد هنا نقض العهد واستعار األآل لذلك ألن البهيمة إذا أ

   . والربوة بكسر الـراء الزيـادة والمـراد هنـا الزيـادة فـي الفريضـة الواجبة عليه آالعقوبة له

من محمد رسول اهللا ألآيدر دومة حين أجاب إلى اإلسالم وخلع األنداد واألصنام مع خالد بن الوليد سيف اهللا في دومة الجندل 
   . إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي وأغفـال الـأرض والحلقة والسالح والحافر والحصن  : وأآنافها

   . ولكم الضامنة من النخل

معمور ال تعدل سارحتكم وال تعد فاردتكم وال يحظر عليكم النبات تقيمـون الصلـاة لوقتهـا وتؤتـون الزآاة بحقها والمعين من ال
   . عليكم بذلك عهد اهللا والميثاق

فاألنداد جمع ند بكسر النون وهو ضد الشيء الذي يخالفه في أموره   : وهـذا الكتـاب أيضـًا ممـا يحتـاج إلـى المعرفـة غريبه
   . يناده أي يخالفه والمـراد مـا آانـوا يتخذونـه آلهـًة مـن دون اللـه تعالـىو

ما آان له جسٌم أو صورٌة فإن لم يكـن لـه جسـٌم وال صـورٌة فهـو   : وهو ما اتخذ إلها من دون اهللا وقيل  : واألصنام جمع صنم
   . وثـٌن
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   . حيةواألآنـاف بالنون جمع آنف بالتحريك وهو الجانب والنا

والضاحية بالضاد المعجمة والحاء المهملة الناحية البارزة التي ال حائل دونها والمراد هنا أطراف األرض والضحل بفتح 
الضاد المعجمة وسكون الحاء المهملة القليل من الماء وقيل الماء القريب من المكان وبالتحريك مكان الضحل والبور األرض 

   . دٌر وصف بـه وبالضـم جمـع بـوار وهـو الـأرض الخراب التي لم تزرعالتي لم تزرع وهو بالفتح مص

   . والمعامي المجهولة من األرض التي ليس فيهـا أثـر عمـارٍة واحدهـا معًمـى

   . وأغفـال الـأرض بالغين المعجمة والفاء األرض التي ليس فيها أثٌر يعرف آأنها مغفول عنها

عامًا وقيل الدروع خاصًا والسالح ما أعد للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده والحلقة بسكون الالم السالح 
   . يسمى سالحًا

والضامنة من النخل بالضـاد المعجمة والنون ما آان داخًال في العمارة من النخيل وتضمنته أمصارهم وقراهم وقيل سميت 
   . ضماٍن آعيشٍة راضيـة بمعنـى ذات رضـًا ضامنًة ألن أربابها ضمنوا عمارتها وحفظها فهي ذات

   . والمعيـن مـن المعمـور المـاء الذي ينبع من العين في العامر من األرض

   . ال تعدل سارحتكم بالذال المعجمة أي ال تصرف ماشيتكم وتمال عن الرعي وال تمنع  : وقوله

   . لصدقة حتى تعد مع غيرها وتحسبوال تعد فاردتكم أي ال تضم إلى غيرها وتحشر إلى ا  : وقوله

   . والفاردة الزائدة على الفريضة

   . وال يحظر عليكم النبات بالظاء المعجمة أي ال تمنعون من الزرع والمرعى حيث شئتم والحظر المنع  : وقوله

لى األقيال العباهلة من من محمٍد رسول اهللا إ  : ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى وائل بن حجر وأهل حضرموت وهو
   . أهل حضرموت بإقامة الصالة وإيتاء الزآاة

على التيعة الشاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس ال خالط وال وراط وال شنـاق وال شغـار ومن أجبى فقد أربى وآل 
   . مسكٍر حراٌم

   . واألرواع المشايبإلى األقيال العباهلة   : وذآر القاضي عياٌض في الشفاء أن آتابه لهم

وفي التيعة شاٌة ال مقورة األلياط وال ضناك وأنطوا الثبجة وفي السيوب الخمس ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائًة واستوفضوه 
عامًا ومن زنى مم ثيب فضرجوه باألضاميم وال توصيم في الدين وال غمة في فرائض اهللا تعالى وآل مسكر حراٌم ووائل بن 

   . األقيالحجر يترفل على 

   . وهـذا الكتـاب فـي معنـى مـا تقـدم مـن االحتيـاج إلـى شـرح غريبـه

   . وهـو الملـك  : األقبـال بالقـاف واليـاء المثناة تحت جمـع قيـل

   . والعباهلـة الذيـن أقـروا علـى ملكهـم ال يزالـون عنـه وحضرموت بلدٌة في اليمن فـي أقصاها وقيل هي أحد مخاليفها

والتيعة بالمثناة من فوق ثم المثناة من تحت والعين المهملة اسـم ألدنـى مـا تجـب فيـه الزآـاة مـن الحيـوان آالخمـس مـن 
   . اإلبـل واألربعيـن من الغنم
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   . وآأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيٌل من تاع يتيع إذا ذهب إليه  : قال ابن األثير

والتيمة بالكسر الشاة الزائدة علـى األربعيـن حتـى تبلغ الفريضة األخرى وقيل هي الشاة التي تكون لصاحبها في منزله يحلبها 
وليست بسائمٍة وهي بمعنى الداجن والسيوب الرآاز أخذًا من السيب وهو العطاء قاله أبو عبيدة وقيل هي عروق الذهب 

   . تتلون وتظهروالفضة التي تسيب في المعدن بمعنى 

   . هـي جمـع سيـب يريـد بـه المـال المدفـون في الجاهلية أو المعدن ألنه من فضل اهللا تعالى لمن أصابه  : وقال الزمخشـري

خالطه يخالطه خالطـًا ومخالطـًة والمـراد أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه   : والخالط بالكسر مصدر خالط يقال
   . حق اهللا تعالى منها ويبخس المصدق فيما يجب له ليمنع

والوراط بالكسر أيضًا أن تجعل الغنم في وهدة من األرض لتخفى على المصدق مأخـوٌذ مـن الورطـة وهـي الهـوة مـن 
   . الـأرض

ه الزآاة وهو ما زاد من والشنـاق بكسـر الشيـن المشارآـة في الشنق بفتح النون وهـو مـا بيـن الفريضتين من آل ما تجب في
   . اإلبل على الخمس إلى التسع وما زاد على العشر إلى أربع عشرة والمراد أن ال تؤخذ الزيادة على الفريضة

ويجوز أن يكون معناه المشارآة في الشنق والشنقين وهو بمعنى الخالط المتقدم ذآره لكن حمله علـى الـأول   : قال ابن األثير
   . عنـىأولـى لتعـدد الم

والشغـار بكسـر الشيـن وبالغيـن المعجمـة نكـاٌح معـروف في الجاهلية وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه بنته 
   . أو أخته ويكون بضع آل منهما صداقًا لألخرى

   . وهم الحسان الوجوه من الناس  : واألرواع جمع رائع

   . ونهم بشـدة الهيبـةالذين يروعون الناس أي يفزع  : وقيل

   . والـأول أوجـه  : قـال ابـن األثيـر

   . وهو بيع الزرع قبل بدو صالحه  : ومـن أجبـى هـو بالجيـم والبـاء الموحـدة  : وقولـه

   . وقيل هو أن يغيب إبله عن المصدق أخذًا من أجبأته إذا واريتـه

ـوم إلـى أجل معلوم ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به ومعنى وقيـل هـو أن يبيـع مـن الرجـل سلعـًة بثمـن معل
   . أربى وقع في الربا

   . والمشايب السادة الرؤوس الزهر األلوان الحسان المناظر واحدها مشبوب

   . والمقورة األلياط المسترخية الجلود لهزالها واالقورار االسترخاء في الجلود

   . وهو قشر العود شبه به الجلد اللتزاقه باللحم  : يطواأللياط جمع ل

   . والضناك بالكسر الكثير اللحم ويقال الذآر واألنثى فيه سواء والمراد أنه ال تؤخذ المفرطة في السمـن آمـا ال تؤخـذ الهزيلـة

   . وأنطوا هو بلغة أهل اليمن بمعنى أعطوا خاطبهم صلى اهللا عليه وسلم بلغتهم  : وقوله
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والثبجة بثاء مثلثة بعدها باء موحدة ثم جيم هي الوسط من المال التي ليست من خياره وال رذالته أخذًا من ثبجة الناقة وهو ما 
   . بين الكاهل إلى الظهر

   . هل اليمن حيث يبدلون الم التعريف ميمًاوقوله مم بكر جرى فيه على لغة أ

وعلى هذا فتكون راء بكر مكسورًة من غير تنوين ألن أصله من البكر فلما أبدلت األلف والالم ميمًا بقيت   : قال ابن األثير
   . الحرآة بحالها ويكون قد استعمل البكر موضع األبكار

لـت نـون مـن ميمـًا ألن النون الساآنة إذا آان بعدها باء قلبت في اللفظ ميمًا نحو واألشبه أن تكـون بكـٌر منونـًة وقـد أبد  : قال
   . عنبر ومنبر ويكون التقدير ومن زنى من بكٍر

   . وقوله فاصقعوه هو بالصاد المهملة والقاف أي اضربوه وأصل الصقـع الضـرب علـى الـرأس وقيـل الضـرب ببطـن الكـف

  : استوفضت اإلبل إذا تفرقت فـي رعيها وقوله  : بالفاء والضاد المعجمة أي انفوه أخذًا من قولهم واستوفضوه هو  : وقولـه
   . فضرجوه بالضاد المعجمة والجيم أي أدموه بالضرب ويطلق الضرج على الشق أيضـًا

   . واألضاميم بالضاد المعجمة الحجارة واحدها إضمامٌة والمراد ارجموه بالحجارة

   . بالصـاد المهملـة الفتـرة والتوانـي أي ال تفتـروا في إقامة الحدود وال تتوانوا فيهاوالتوصيـم 

   . وال غمة في فرائض اهللا أصل الغمة الستر أي ال تستر فرائض اهللا وال تخفى بل تظهر ويجهر بها وتعلـن  : وقوله

   . يترفـل أي يسـود ويتـرأس استعـارة مـن ترفيـل الثـوب وهو إسباغه وإرساله واألقيال الملوك وقد تقدم الكالم عليه  : وقولـه

األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة بلفظ هذا آتاب ويذآر المقصد فيما بعد وهو قليل الوقوع في المكاتبات ومـن ذلك آتابة صلى 
هذا آتاٌب من محمٍد رسول اهللا لمخالف خارٍف وأهل الجناب   : يلة همدان من اليمن فيما ذآره ابن هشام وهواهللا عليه وسلم لقب

الهضب وحقاف الرمل مع وافدها ذي المشعار لمالك بن نمٍط ولمن أسلم من قومه على أن لهـم فراعهـا ووهاطهـا وعزازهـا 
عون عافيها لكـم بذلـك عهـد اللـه وذمـام رسولـه وشاهدآم المهاجرون مـا أقاموا الصالة وآتوا الزآاة يأآلون عالفها وير

   . واألنصار

إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها تأآلون عالفها وترعون عفاءها لنا من   : وذآر القاضي عياٌض في الشفاء أن في آتابه إليهم
فالفراع   : ن نسبـة مـا تقـدم ممـا يحتـاج إلـى شرح غريبهدفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق واألمانة ولهم من الصدقة وهـذا مـ

   . بالكسر جمع فرعة وهو ما ارتفع من الـأرض

   . والوهاط جمع وهطة وهي ما اطمأن من األرض

   . والعالف بالكسر جمع علف آجبل وجبال والمراد ما تعتلفه الدواب مـن نبـات الـأرض

   . د وخشـن ويكـون ذلك في أطرافهاوالعـزاز مـا صلـب مـن الـأرض واشتـ

   . عفا األثر إذا درس  : والعفاء العافي وهو ما ليس ألحد فيه ملٌك من قولهم

   . والدفء نتاج اإلبل وما ينتفع به منها سمي دفئًا ألنه يتخذ من أوبارها ما يستدفـأ بـه والمـراد هنا اإلبل والغنم

   . والصرام النخل وأصله قطع الثمرة
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   . الثلب من ذآور اإلبل الـذي هـرم وتكسـرت أسنانهو

   . والناب المسنة من إناثها

   . والفصيل من أوالد اإلبل الذي فصل عن أمه من الرضاع

   . والفارض المسن من اإلبل والمراد أنه ال يؤخذ منهم في الزآاة

  : سوب إلى الحور وهي جلود تتخذ من جلود الضـأن وقيـلوالداجن الشاة التـي يعلفهـا النـاس فـي منازلهم والكبش الحوري من
   . هـو مـا دبـغ مـن الجلود بغير القرظ

بالسين   : والصالغ بالصاد المهملة والغين المعجمة وهو من البقر والغنم الذي آمل وانتهى ويكون ذلك في السنة السادسة ويقال
   . بدل الصاد

   . خامسةوالقارح الفرس الذي دخل في السنة ال

   . األسلوب الثالث فمـن ذلـك آتابـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى المنـذر بـن سـاوى

   . سلم أنت فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو  : وهـو فيمـا ذآـره أبـو عبيـدة فـي آتاب األموال

م له ذمة اهللا وذمة الرسول فمن أحب ذلك من المجوس أما بعد فإن من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأآل ذبيحتنا فذلك المسل
   . فإنه آمٌن ومن أبى فإن عليه الجزية

الطرف الثالث في آتبه صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل الكفر للدعاية إلى اإلسالم وهو على ثالثة أساليب األسلوب األول أن 
وب األول من آتبه إلى أهل اإلسالم فمن ذلك آتابه صلى اهللا يفتتح الكتاب بلفظ من محمٍد رسول اهللا إلى فالن آما في األسل

   . وهو قيصر وقيل نائبه بالشام  : عليه وسلم إلى هرقل

   . من محمٍد رسول اهللا إلى هرقل عظيم الروم سالٌم على من اتبع الهدى  : وهـو علـى مـا ثبـت فـي الصحيحيـن

أسلم يؤتك اهللا أجرك مرتيـن فـإن توليـت فـإن عليـك إثم األريسيين ويأهل أما بعد فإني أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم 
ولوا الكتاب تعالوا إلى آلمٍة سواٍء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهللا فإن ت

   . فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

مـن محمـٍد رسـول اللـه إلـى صاحب   : أن آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل آان فيه  : والوذآر أبو عبيد في آتاب األم
فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليـك ما عليهم وإن لم تدخل في اإلسالم فأعط الجزية فإن اهللا   : الروم إني أدعوك إلى اإلسالم

تعالى يقول :   "  قاتلوا الذين ال يؤمنـون باللـه وال باليـوم اآلخـر وال يحرمـون مـا حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من 
وإال فال تحل بين الفالحين وبين اإلسالم أن يدخلوا فيه أو  الذين أوتوا الكتـاب حتـى يعطوا الجزية عن يٍد وهم صاغرون  " 

   . يعطوا الجزية

   . وأراد بالفالحيـن أهـل مملكته ألن العجم عند العرب آلهم فالحون ألنهم أهل زرٍع وحرٍث  : قـال أبـو عبيـد

   . من محمٍد رسول اهللا إلى قيصر صاحب الروم  : وفـي مسنـد البـزار أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم آتـب إليـه

ز ملك الفرس فيما ذآره ابن الجوزي من محمٍد رسول اهللا إلى آسرى ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى آسرى أبروي
   . عظيم فارس
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سالٌم على من اتبع الهدى وآمن باهللا رسوله وأدعوك بدعاية اهللا عز وجل فإني أنا رسول اهللا إلـى النـاس آافًة ألنذر من آان 
   . عليك حيًا ويحق القول على الكافرين وأسلم تسلم فإن توليت فإن إثم المجوس

   . ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى المقوقس صاحب مصر

   . من محمٍد رسول اهللا إلى المقوقس عظيم القبط سالٌم على من اتبع الهدى  "   : وهو فيما ذآره ابن عبد الحكم

   . أما بعد فإني أدعوك بدعاية اإلسالم فأسلم تسلم وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتين فإن توليت فعليـك إثـم القبـط

ن اهللا يأهـل الكتـاب تعالـوا إلـى آلمـٍة سـواٍء بيننـا وبينكم أال تعبد إال اهللا وال نشرك به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دو
من   : وذآر الواقدي أن آتابه إليه آان بخط أبي بكٍر الصديق رضي اهللا عنه وأن فيه  " هدوا بأنا مسلمون فإن تولوا فقولوا اش

   . محمٍد رسول اهللا إلى صاحب مصر

أما بعد فإن اهللا أرسلني رسوًال وأنزل علي قرآنًا وأمرني باإلعذار واإلنذار ومقاتلة الكفار حتـى يدينـوا ويدخـل النـاس فـي 
   . وقد دعوتك إلى اإلقرار بوحدانيته فإن فعلت سعدت وإن ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة ملتـي

من محمٍد رسول اهللا إلى النجاشي ملك الحبشة إني أحمد إليك اهللا الملك القـدوس السلـام المؤمن   : وهو فيما ذآره ابن إسحاق
   . يم البتول الطيبة الحصينة حملته من روحه ونفخه آما خلق آدم بيدهالمهيمن وأشهد أن عيسى ابن مر

وإني أدعوك إلى اهللا وحده ال شريك له وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسـول اللـه وإني أدعوك وجنودك إلى اهللا عز 
   . وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي

   . المسلمين والسالم على من اتبع الهدى وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرًا ومعه نفٌر من

   . ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة وآان نصرانيًا

   . من محمٍد رسول اهللا إلى هوذة بن علي  : وهو فيما ذآره السهيلي

   . سالٌم على من اتبع الهدى

   . أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديكواعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر ف

   . ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى نصارى نجران

   . بسم اهللا الرحمن الرحيم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب  : وهو فيما ذآره صاحب الهدي المحمدي

ية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد أما بعد فإني أدعوآم إلى عبادة اهللا من عبادة العباد وأدعوآم إلى والية اهللا من وال
   . آذنتكم بحرب اإلسالم

   . ومن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم إلى جيفٍر وعبٍد ابني الجلندى ملكي عمان

   . من محمٍد رسول اهللا إلى جيفٍر وعبد ابني الجلندي سالٌم على من اتبع الهدى  : وهو

سالم أسلما تسلما فإني رسول اهللا إلى الناس آافًة ألنذر من آان حيًا ويحـق القـول علـى أما بعد فإني أدعوآما بدعاية اإل
الكافريـن وإنكمـا إن أقررتمـا باإلسلـام وليتكمـا وإن أبيتمـا وإن إبيتما أن يقرأ باإلسالم فإن ملككما زائٌل عنكما وخيلي تحل 

   . بساحتكمـا وتظهـر نبوتـي فـي ملككما
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   . آعب وآتب أبي بن

  : من محمٍد رسول اهللا لعباد اهللا أسيد بن ملوك عمان وأسيد عمان  : وفي رواية ذآرها أبو عبيد في آتاب األموال أنه آتب إليهما
من آان منهم بالبحرين إنه إن أمنوا وأقاموا الصالة وأتوا الزآاة وأطاعوا اهللا ورسوله وأعطوا حق النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ك المسلمين فإنهم أمنون وإن لهم ما أسلموا عليه غير أن مال بيت النار ثنيا هللا ورسوله وإن عشور تمر صدقة ونسكوا نس
   . ونصـف عشـور الحـب وإن للمسلميـن نصرهـم ونصحهـم وإن لهـم علـى المسلميـن مثـل ذلك وإن لهم أرحاء يطحنون بها

   . ين أسمًا أعجميًا نسبهم إليهوبعضهم يرويه لعباد اهللا األسبي  : قال أبو عبيد

وإنما سموا بذلـك ألنهـم نسبوا إلى عبادة فرس وهو بالفارسية أسب فنسبوا إليه وهم قوٌم من الفرس وفي رواية من   : قال
   . العرب

جعل له األمر  ومـن ذلـك آتابـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى مسيملـة الكـذاب في جواب آتابه إليه صلى اهللا عليه وسلم أنه
   . بعده آمن به

السالم على من اتبع الهدى أما بعد فإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده   : من محمٍد رسول اهللا إلى مسيملة الكذاب  : وهو
   . والعاقبة للمتقين

هللا عليه وسلم إلى أهل نجران األسلوب الثاني أن تفتتح الكتاب بلفظ أما بعد وهو أقل وقوعًا مما قبله فمن ذلك آتابه صلى ا
   . بسم اهللا الرحمن الرحيم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب  "   : ودينهم النصرانية وهو فيما ذآره ابن الجوزي

م كأما بعد فإن أدعوآم إلى عبادة اهللا من عبادة العباد وأدعوآم إلى والية اهللا من والية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنت
   .  " بحرب اإلسالم 

   . األسلوب الثالث أن يفتتح الكتاب بلفظ هذا آتاب فمن ذلك آتابه صلى اهللا عليه وسلم مع رفاعة بن زيد إلى قومه

هذا آتاٌب من محمٍد رسول اهللا لرفاعة بن زيٍد إني بعثته إلى قومه عامًة ومن دخل فيهم   "   : وهو فيما ذآـره ابـن إسحاق
   .  " اهللا ورسوله فمن أقبل منهم ففي حزب اهللا وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان شهرين يدعوهم إلى 

وقـد آتـب صلـى اللـه عليـه وسلـم إلى جماعٍة غير من تقدم لم أقف على صورة ما آتب إليهم آجبلة بن األيهم الغساني   : قلـت
وذي الكالع الحميري وغيرهم وستأتي آتبه صلـى اللـه عليـه وسلم في معنى الواليات واإلقطاعات والهدن واألمانات في 

   . مواضعها إن شاء اهللا تعالى

  الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الرابعة في الكتب الصادرة عن الخلفاء  

وهي على قسمين القسم األول المكاتبات إلى أهل اإلسالم وفيه عشرة أطراف الطرف األول في الكتب الصادرة عن الخلفاء 
من الصحابة رضي اهللا عنهم وفيه جملتان الجملة األولى في المكاتبات الصادرة عن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه مكاتبات 

أبي بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى فالن وباقي الكتاب من نسبة آتب  من  : ابي بكر الصديق وآانت تتفتح بلفظ
النبي صلى اهللا عليه وسلم من التصدير بالسالم والتحميد والتخلص بأما بعد واالختتام بالسالم وما يجري هذا المجرى مع لزوم 

   . جماعةالخطاب بالكاف وتاء المخاطـب للواحد وبالتثنية لالثنين والجمع ال

وعنونتها من أبي بكٍر خليفة رسول اهللا في الجانب األيمن ثم إلى فالن الفالني في الجانب األيسر على ما يقتضيه الترتيب 
   . المتقدم

   . وهـذه نسخـة آتابـه رضـي اللـه عنـه إلـى أهـل الـردة حيـن ارتدوا عن اإلسالم بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم
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من أبي بكٍر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى من بلغه آتابـي هـذا مـن   : ما ذآره صاحب نهاية األربوهو على 
عامـة وخاصة أقام على اإلسالم أو رجع عنه سالٌم على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضاللة والعمى فإني أحمد 

ال إلـه إال اللـه وحـده ال شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأقر بما جاء به وأآفر من  إليكم اهللا الذي ال إلـه إال هـو وأشهـد أن
   . أبى وأجاهده

أما بعد فإن اهللا أرسل محمدًا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى اهللا بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من آان حيًا 
للحق من أجاب إليه وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإذنه من أدبر عنه حتى  ويحق القول على الكافرين يهدي اهللا

صار إلى اإلسالم طوعًا وآرهـًا ثـم توفـي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد نفذ ألمر اهللا ونصح ألمته وقضى الذي عليه 
وقـال :   "  ومـا جعلنـا لبشـٍر مـن  وآان اهللا قد بين له ذلك وألهل اإلسالم في الكتاب الذي أنزله فقال :   "  إنك ميٌت وإنهم ميتـون  " 
وقال للمؤمنين :   "  وما محمٍد إال رسوٌل قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم  قبلـك الخلـد أفـإن مـت فهـم الخالـدون  " 
فمن آان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن  على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئًا وسيجزي اهللا الشاآرين  " 

ال تأخذه سنٌة وال نوم حافٌظ ألمره منتقٌم من عدوه بحزبه آان يعبد اهللا وحده ال شريك له فإن اهللا بالمرصاد حي قيوم ال يموت و
وإني أوصيكم بتقوى اهللا وحظكم ونصيبكم من اهللا وما جاء به نبيكم وأن تهتدوا بهديه وأن تعتصموا بدين اهللا فإن من لم يهد 

   . اهللا ضل وآل من لم يعافه مبتلى وآل من لم ينصره مخذول

ولـم   " مـن يهـد اللـه فهـو المهتـد ومـن يضلـل فلـن تجـد لـه وليـًا مرشـدًا   "   : ضله آان ضـاًالفمن هداه اهللا آان مهديًا ومن أ
   . يقبـل منـه فـي الدنيا عمٌل حتى يقر به ولم يقبل له في اآلخرة صرٌف وال عدل

وجهالًة بأمـره وإجابـًة للشيطـان وقـال وقـد بلغنـي رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر باإلسالم وعمل به اغترارًا باهللا 
اهللا جل ثناؤه :   "  وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس آـان مـن الجـن ففسـق عـن أمـر ربـه أفتتخذونـه وذريتـه 

وقال جل ذآره :   "  إن الشيطان لكم عدوٌّ فاتخذوه عدوًا إنما يدعو حزبه  أوليـاء مـن دونـي وهـم لكـم عدو بئس للظالمين بدًال  " 
وإنـي أنفـذت إليكم فالنًا في جيٍش من المهاجرين واألنصار والتابعين بإحساٍن وأمرتـه أن ال  ليكونوا من أصحـاب السعيـر  " 

تلـه حتـى يدعـوه إلـى داعية اهللا فمن استجاب له وأقر وآف وعمل صالحًا قبل منه وأعانه عليه ومن أبى يقاتـل أحـدًا وال يق
أمرته أن يقاتله على ذلك وال يبقى على أحٍد منهم قدر عليـه وأن يحرقهـم بالنيـران ويقتلهـم آـل قتلـة ويسبـي النسـاء 

   . من فهو خيٌر له ومن ترآه فلن يعجز اهللاوالـذراري وال يقبـل مـن أحـٍد إال اإلسالم فمن آ

وقد أمرت رسولي أن يقرأ آتابي في آل مجمع لكم والداعية األذان فإن أذن المسلمون فأذنوا آفوا عنهم وإن لم يؤذنوا 
   . عاجلوهم وإن أذنوا سلوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم

الجملة الثانية في المكاتبات الصادرة عن بقية الخلفاء من الصحابة رضوان اهللا عليهم مكاتبات بقية الخلفاء وهي على أسلوبين 
األسلوب األول أن يفتتح الكتاب بلفظ من فالن إلى فالن يقال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لما صارت 

مـن عمـر بـن الخطـاب خليفـة خليفـة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى   : يكتب فـي آتبـهالخالفة إليه بعد أبي بكر آان 
فلـان فلما تلقب بأمير المؤمنين على ما تقدم في المقالة الثالثة أثبت هذا اللقب في آتبه وزاد في ابتدائها لفظ عبد اهللا قبل اسمه 

اهللا عمر بن الخطـاب أميـر المؤمنيـن إلـى فلـان وباقـي الكتـاب علـى مـا مـر في آتب  من عبد  : ليكون اسمه نعتًا له فكان يكتب
النبي صلى اهللا عليه وسلم والصديـق بعـده فـي التصديـر والتعبيـر عـن نفسـه بلفظ اإلفراد مثل أنا ولي وعلي وعن المكتوب 

   . عه الخلفاء على ذلكله بكاف الخطاب مثل لك وعليك وتاء المخاطب مثل قلت وفعلت وتب

   . وعنونتهـا مـن عبـد اللـه فلـاٍن أميـر المؤمنيـن فـي الجانـب األيمـن ثـم إلـى فالن الفالني في الجانب األيسر آما تقدم ترتيبه

مر من عبد اهللا ع  : فمن ذلك ما آتب به أمير المؤمنين عمر رضي اهللا عنه إلى عمرو بن العاص وهو يومئذ أمير مصر وهو
   . أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص سالٌم عليك

أمـا بعـد فقـد بلغني أنه فشت لك فاشيٌة من خيٍل وإبٍل وبقٍر وعبيٍد وعهدي بك قبل ذلك وال مال لك فاآتب إلي من أين أصل 
   . هذا المال
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غه مقارفته اللذات وانهماآه على الشهوات ومـن ذلـك مـا آتـب بـه معاويـة بـن أبـي سفيـان في خالفته إلى ابنه يزيد وقد بل
أما بعد فقد أدت ألسنة التصريح إلى أذن العناية بك ما فجع األمل فيك وباعد الرجاء منك إذ مألت العيون بهجًة والقلوب   : وهو

رك إال على هيبًة وترامت إليك آمال الراغبيـن وهمـم المتنافسيـن وسحـت بك فتيان قريٍش وآهول أهلك فما يسوغ لهم ذآ
   . الجرة المهوعة والكـظ الجـشء

   . اقتحمـت البوائـق وانقـدت للمعايـر واعتضتهـا مـن سمو الفضل ورفيع القدر فليتك يزيد إذ آنت لم تكن

يان ما أشمت فتيان بني هاشم وأذل فت  ! وياحر صدر المثكل بك  ! سررت يافعًا ناشئًا وأثكلت آهًال ضالعًا فواحزناه عليك يزيد
هيهـات خمشـت الدربـة وجـه   ! فمن لصالح ما أفسدت ورتق ما فتقـت  ! عند تفاوض المفاخر ودراسة المناقب  ! بني عبد شمس

انتبه يزيد   ! ما أربح فائدًة نالوها وفرصًة انتهزوها  ! التصبر بك وأبت الجناية إال تحدرًا على األلسن وحالوًة على المناطق
   . وال تكن إلى سمعك أسرع من معناها إلى عقلكللفظة وشاور الفكرة 

واعلم أن الذي وطأك وسوسة الشيطان وزخرفة السلطان ممـا حسـن عنـدك قبحـه واحلولى عندك مره أمٌر شرآك فيه السواد 
نفسك فمن  ونافسكه األعبـد ال ألثـرة تدعيهـا أو حبتهـا لـك اإلمرة وأضعت بها من قدرك فأمكنت بها من نفسك فكأنك شانيء

لهذا آله اعلم يا يزيد أنك طريد المـوت وأسيـر الحيـاة بلغنـى أنـك اتخـذت المصانـع والمجالـس للمالهـي والمزاميـر آمـا قـال 
وأجهرت الفاحشة حتى اتخذت سريرتها عندك  تعالـى :   "  أتبنـون بكـل ريـٍع آيـًة تعبثـون وتتخـذون مصانـع لعلكم تخلدون  " 

   . جهرًا

اعلم يا يزيد أن أول ما سلبكه السكر معرفة مواطن الشكر للـه علـى نعمـه المتظاهـرة وآالئـه المتواترة وهي الجرحة العظمى 
ان العيـوب ورآـوب والفجعة الكبرى ترك الصلوات المفروضات في أوقاتها وهو من أعظم ما يحدث مـن آفاتهـا ثـم استحسـ

   . الذنـوب وإظهـار العـورة وإباحـة السر

   . فال تأمن نفسك على سرك وال تعقد على فعلك

فما خير لذٍة تعقب الندم وتعفي الكرم وقد توقف أمير المؤمنين بين شطرين مـن أمـرك لمـا يتوقعـه مـن غلبـة اآلفـة واستهلـاك 
   . الشهـوة

   . واجعل المحكوم عليه ذهنك ترشد إن شاء اهللا تعالىفكـن الحاآـم على نفسك 

وليبلغ أمير المؤمنين ما يرد شاردًا من نومه فقد أصبح نصب االعتزال من آل مؤانس ودرأة األلسن الشامتة وفقك اهللا 
   . فأحسن

م والتحميد ويكون االفتتاح فيه األسلوب الثاني أن يفتتح الكتاب بلفظ أما بعد وهو على ما تقدم خال االبتداء والتصدير بالسال
بالمقصد آما آتـب أميـر المؤمنيـن عثمـان بـن عفـان إلـى علي بن أبي طالب آرم اهللا وجهه حين خرج علي إلى الينبع 

   . واختلف الناس على عثمان

لم يغلبك مثل مغلب أما بعد فقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وطمع في آل من آان يضعف عن الدفع عن نفسه و
طويل الطرف الثاني في الكتب الصادرة عن خلفاء بني أمية وهي على ما تقدم من الكتب عن   : فأقبل إلي صديقًا آنت أو عدوًا

  : الخلفاء من الصحابة في التصدير والتعبير إال أنه يعبر عن الخليفـة بأميـر المؤمنيـن وربمـا عبـر عنـه بلفـظ اإلفـراد مثـل
ـت وأفعل وما أشبه ذلك أما الخطاب للمكتوب له فبكاف الخطاب وتاء المخاطب مثل إنك أنت قلت آذا وفعلت آذا وما أشبه فعل
   . ذلـك

   . مـن عبـد اللـه فلـاٍن أميـر المؤمنيـن فـي الجانـب األيمـن ثـم إلـى فلـاٍن الفالنـي في الجانب األيسر  : وعنوانهـا
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األسلوب األول أن يفتتح الكتاب بلفظ من عبد اهللا فالٍن أمير المؤمنين إلى فالن آمـا آتـب عبـد الملـك   : ثم هي على أسلوبين
بـن مروان إلى الحجاج بن يوسف وقد بلغه تعرضه ألنس بن مالك رضي اهللا عنه من عبد اهللا عبد الملك بن مروان أمير 

   . المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف

   . ت بك األمور فطغيت وعلوت فيها حتى جزت حد قدرك وعدوت طوركأما بعد فإنك عبٌد عل

أذآر مكاسب آبائك في   ! وايم اهللا ألغمزنكم آبعض غمزات الليوث الثعالب وألرآضنك رآضًة تدخل منها في وجعاء أمك
الطائف إذ آانوا ينقلون الحجارة على أعناقهم ويحفرون اآلبار والمناهر بأيديهم قد نسيت ما آنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة 

   . واللؤم والضراعة

ر المؤمنيـن استطالـٌة منـك علـى أنـس بـن مالـك جـرأة منـك علـى أميـر المؤمنيـن وغـرًة بمعرفـة غيره ونقماته وقد بلـغ أميـ
   . وسطواته على من خالف سبيله وعمد إلى غير محجته ونزل عند سخطته وأظنك أردت أن تروزه

وإن غصصت بها وليت دبرًا أيها العبد األخفش العينين بها فتعلم ما عنده من التغيير والتنكير فيها فإن سوغتها مضيت قدمًا 
   . األصك الرجلين الممسوح الجاعرتين ولن يخفى عن أمير المؤمنين نبؤك ولكل نبأ مستقرٌّ وسوف تعلمون

النبوية األسلوب الثاني أن يفتتح الكتاب بلفظ أما بعد ويقع الشروع منه في المقصد آما يكتب يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة 
   . على ساآنها أفضل الصالة والسالم والتحية واإلآرام وقد بلغه خالفهم عليه

   . أما بعد فإن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد اهللا بقوم سوءًا فال مرد له وما لهم من دونه من واٍل

عينـي ثـم علـى فمـي ثم على بطني وايم اهللا لئن وضعتكم تحت  ورفعتكم على رأسي ثم على  ! إني واهللا قد لبستكم فأخلقتكم
   . قدمي ألطأنكم وطأة أقل بها عددآم وأترآكم بها أحاديث تنسخ منها أخبارآم آأخبار عاٍد وثمود

مخلوق أما بعد فإذا أمكنتك القدرة على ال  : وآما يكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وهو عامله على بعض النواحي
   . واعلم أن مالك عند اهللا مثل ما للرعية عندك  ! فاذآر قدرة الخالق عليك

أما بعد فإني أراك تقدم رجًال   : وآما يكتب يزيد بن الوليد المعروف بالناقص إلى مروان بن محمد وقد بلغه عنه تلكؤ في بيعته
   . سالموتؤخـر أخـرى فـإذا أتـاك آتابـي فاعتمـد علـى أيهمـا شئـت وال

ولـم يـزل األمـر فـي المكاتبـات فـي الدولـة األمويـة جاريًا على سنن السلف إلى أن ولي الوليد بن عبد الملك فجود   : قلـت
القراطيس وجلل الخطوط وفخم المكاتبات وتبعه من بعده من الخلفاء على ذلك إال عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد المقدم 

   . يـا فـي ذلـك علـى طريقـة السلـفذآره فإنهمـا جر

ثـم جـرى األمـر بعدهمـا علـى مـا سنـه الوليـد بـن عبـد الملـك إلى أن صار األمر إلى مـروان بـن محمـد آخر خلفائهم وآتب 
ل تطويلها له عبد الحميد بن يحيى وآان من اللسن والبالغة على ما اشتهـر ذآـره فأطـال الكتب وأطنب فيها حيث اقتضى الحا

   . إنه آتب آتابًا عن الخليفة جاء وقر جمٍل واستمر ذلك فيما بعده  : واإلطناب فيها حتى يقال

الطرف الثالث في الكتب الصادرة عن خلفاء بني العباس ببغداد ووالة العهد بالخالفة وفيه ثالث جمل الجملة األولى في بيان 
نوا يفتتحون أآثر آتبهم بلفظ من فالٍن إلى فالٍن وتارًة بأما بعد وربما افتتحوها ترتيب آتبهم في الرسائل على سبيل اإلجمال آا

   . بغير ذلك

فأما افتتاحها بلفظ من فالن إلى فالن فكان يكتب عنهم في أول دولتهم آما آان يكتب عن خلفـاء بنـي أمية وهو من عبد اهللا 
   . د إليك اهللا الذي ال إله إال هو ثم يتخلص إلى المقصود بلفظ أما بعدفالن أمير المؤمنين سالٌم عليك فإن أمير المؤمنين يحم
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من عبد اهللا اإلمام الفالني أمير المؤمنيـن فلمـا   : إال أنهم زادوا بعد اسم الخليفة لفظ اإلمام الفالني بلقب الخالفة فكان يقال
صـارت الخالفـة إلـى الرشيـد زاد بعـد التحميد ويسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فلما ولي ابنه 

   . به وتبعه من بعده من الخلفاء على ذلكاألمين اآتنى في آت

وقد اختلف في تقديم االسم والكنية واللقب والذي رتبه أبو جعفر النحاس في صناعـة الكتـاب تقديـم االسـم علـى الكنيـة وتقديـم 
وهذه المكاتبة هي التي   : لمن عبد اهللا فالٍن أبي فالٍن اإلمام الفالني أمير المؤمنين ثم قا  : الكنيـة علـى اللقب مثل أن يقال

األولى أن   : اصطلح عليها في األمور السلطانية التي تنشأ بها الكتب من الدواوين إال أن بعض العلماء قد خالفهم في هذا وقال
يبدأ باللقب مثل أن يقال من الراضي أو المتوآل وما أشبه ذلك آما قـال اللـه جـل وعز :   "  إنمـا المسيـح عيسـى ابـن مريـم 

 وذلـك لـأن اللقـب ال يشارآـه فيـه غيـره فكـان أولـى أن يبدأ به .   رسـول اللـه  " 

سالٌم من عبد اهللا فالٍن أبي فالٍن اإلمام الفالني أمير المؤمنين   : وترتيـب المكاتبـة علـى مـا ذآـره فـي صناعـة الكتاب أن يكتب
   . عليك فإن أمير المؤمنين يحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو ويسأله أن يصلـي علـى محمـد عبـده ورسولـه

ثـم يفصل ببياض يسير ويكتب أما بعد فإن آذا وآذا ثم يأتـي علـى المعنى فإذ فرغ من ذلك وأراد أن يأمر بأمر فصل ببياض 
ذا ورأى أن يكتب إليك بكذا فيؤمر بامتثال ما أمر به والعمل بحسبه ثم يفصـل ببياض وقد أمير المؤمنين بك  : يسير ثم يكتب

   . فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين واعمل به إن شاء اهللا تعالى  : ويكتب

   . وآتب فالن بن فالن باسم الوزير واسم أبيه يوم آذا من شهر آذا من سنة آذا

   . هذه مناجاة أمير المؤمنين لك أو هذه مفاوضة أمير المؤمنين لك  : تيفاء المقصدوقد يكتب في أواخر المكاتبة بعد اس

   . ورحمة اهللا وبرآاته  : ويقال في السالم على أعلى الطبقات من المكتوب إليهم والسالم عليك ورحمة اهللا وربما قيل

   . لفتوح وغيرهاوأما افتتاحها بلفظ أما بعد فغالب ما يقع في الكتب المطلقة آالبشرى با

   . ثم تـارة يعقـب البعديـة بالحمـد للـه إمـا مـرًة أو أآثـر وغالـب مـا يكـون ثلـاث وتـارة يعقـب بغير الحمد

وأما االفتتاح بغير هذين االفتتاحين فتارًة يكون بالدعاء وتارًة يكون بغيره ويكون التعبير عن الخليفة في آتبه الصادرة عنه 
   . ن على ما تقدم في خالفة بني أميةبأمير المؤمني

ثـم إن آـان المكتـوب إليـه معينـًا فالـذي آان عليه الحال في أول دولتهم أن يكتب إليه باسمه ثم لما تغلب بنو بويه على الخلفاء 
   . الكتـب إليهـم وغلبوا عليهم وعلت آلمتهم في الدولة وتلقبوا بفالن الدولة وفالن الملـة فكـان يكتـب إليهـم بذلـك فـي

ثـم لما آانت الدولة السلجوقية في أواخر الدولة العباسية ببغداد استعملوا آثرة األلقاب للمكتوب إليه عن الخليفة في صدر 
   . المكاتبة

   . وال يخاطب أحٌد عن الخليفة إال بالكاف  : قال في مواد البيان

ا يرفعـه فيـه عن خطاب المكاتبة العامة الديوانية ويتصرف في ذلك ويزاد وقد يخاطب اإلمام وزيره في المكاتبة الخاصـة بمـ
   . وينقص على حسب لطافة محل الوزير ومنزلته من الفضل والجاللة

ويكـون الدعـاء مـن الخليفـة لمـن يكاتبـه علـى قـدر موضعـه فـي خدمتـه ومحله عنده وقد تقدم أن   : قـال فـي ذخيـرة الكتـاب
   . أطال اهللا بقاءك  : عاء آان عندهم بإطالة البقاء ولذلك آان يدعى لملوك بني بويه فمن بعدهم بلفظأعلى الد

وقد تقدم في المقالة الثالثة في الكالم على مقادير قطع الورق وما يناسب آل قطع من األقالم أنه إن آانت المكاتبة عن الخليفة 
م يكتب بسم اهللا الرحمن الرحيم ثم يكتب في سطر ثاٍن يالصقها ويخـرج يسيرًا ترك الكاتب من رأس الدرج قدر ذراع بياضًا ث
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من عبد اهللا إلى آخر التصدير الذي يليه أما بعد وأن التصدير يكون في سطرين بينها فضاٌء قدر شبر ال يزيد عن ذلك وال 
وبقـدره فيمـا ذآـره فـي   : ي مـواد البيـانينقص ثم يترك بعد هذين السطرين فضاًء بنصف مـا بيـن األوليـن فيمـا ذآـره فـ

   . أما بعد ويأتي على المكاتبة إلى آخرها على هذا النحو  : ذخيـرة الكتاب ثم يقول

من عبد اهللا فالٍن اإلمام الفالني أمير المؤمنين في الجانب األيمن وفي الجانب األيسر   : أما عنونة آتبهم فكانت في أول دولتهم
   . إلى فالن بن فالن

   . ثم زاد المأمون في أول عنواناته بسم اهللا الرحمـن الرحيـم

ي العنوان فكان يكتب في الجانب األيمن بسم اهللا الرحمن الرحيم من ولمـا تكنـى األميـن فـي آتبـه بعـد ذلـك زيـدت الكنية ف
   . عبد اهللا فالن أبي فالن اإلمام الفالي وفي الجانب األيسر إلى فالن بن فالن

وقد تقدم في الكالم على ترتيب المكاتبات أن البسملة بقيت في العنونة إلى زمن النحاس في خالفة الراضي وأن صاحب مواد 
   . ذآر أنها بطلت منه بعد ذلك البيان

   . فـإن آـان المكتـوب إليه من موالي بني هاشم نسب إلى ذلك  : قـال النحـاس

   . وإن لم يكن ينسب إليهم ترك

الجملة الثانية في الكتب العامة وهي على أسلوبين األسلوب األول أن يفتتح الكتاب بلفظ من فالن إلى فالن بأن يكتب من عبد 
   . الٍن أبي فالن اإلمام الفالني أمير المؤمنين إلى آخر المكاتبة على ما تقدم ترتيبهاهللا ف

وهـذه نسخـة آتـاب مـن ذلـك آتب به إبو إسحاق الصابي عن الطائع هللا إلى صمصام الدولة بن من عبد اهللا عبد الكريم اإلمام 
   . اليجار بن عضد الدولة وتاج الملة مولى أمير المؤمنينالطائع هللا أمير المؤمنين إلى صمصام الدولة وشمس الملة أبي آ

سالم عليك فإن أمير المؤمنين يحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو ويسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى اهللا عليه 
   . وسلم

من أثرته الغاية القصوى وجعل لك ما آان  أمـا بعد أطال اهللا بقاءك فإن أمير المؤمنين وإن آان قد بوأك المنزلة العليا وأنالك
ألبيك عضد الدولة وتاج الملة رحمة اهللا عليه من القدر والمحل والموضع األرفع األجل فإنه يوجب لك عند بذلك أثرًا يكون 

   . لك في الخدمة ومقام حمٍد تقومه في حماية البيضة إنعامًا يظاهره وإآرامًا يتابعه ويواتره

توفيقه وتسديده ويمدك بمعونته وتأييده ويخير ألمير المؤمنين فيما رأيه مستمرٌّ عليه من مزيدك وتمكينك واهللا يؤيدك من 
   . واإلبقاء بك وتعظيمك وما توفيق أمير المؤمنين إال باهللا عليه يتوآل وإليه ينيب

حـد صنيعتـه وصنيعتـك فـي الوثبة وقد عرفت أدام اهللا عزك ما آان من أمر آردويه آافر نعمة أمير المؤمنين ونعمتك وجا
التي وثبها والكبيرة التي ارتكبها وتقريره أن ينتهز الفرصة التي لم يمكنه اهللا منها بل آان من وراء ذلك دفعه ورده عنها 

على ومعاجلتك إياه الحرب التي أصاله اهللا نارها وقنعه عارها وشنارها حتى انهزم واألوغاد الذين شرآوه في إثارة الفتنة 
أقبح أحوال الذلة والقلة بعد القتل الذريع واإلثخان الوجيع فالحمد هللا على هذه النعمة التي جل موقعها وبان على الخاصة 
   . والعامة أثرها ولزم أمير المؤمنين خصوصًا والمسلمين عمومًا نشرها والحديث بها وهو المسؤول إقامتها وإدامتها برحمته

ن أن يجازيـك عـن هـذا القبـح العظيـم والمقـام المجيـد الكريـم بخلـع تامة ودابتين ومرآبين ذهبًا من وقـد رأى أميـر المؤمنيـ
مراآبـه وسيـٍف وطـوق وسـواٍر مرصـع فتلـق ذلـك بالشكـر عليـه واالعتداد بنعمته فيه وآلبس خلع أمير المؤمنين وتكرمته 

حضرته ليعز اهللا بذلك وليه ووليك ويذل عدوه وعدوك إن شاء اهللا تعالى وسر من بابه على حمالته وأظهر ما حباك به ألهل 
   . والسالم عليك ورحمة اهللا وبرآاته
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وآتب أحمد بن محمد لثمان إن بقين من شهر ربيع األول سنة خمس وسبعين وثلثمائة أطال اهللا بقاءك وأدام عزك وأحسن 
   . يك وعندكحفضك وحياطتـك وأمتـع أمير المؤمنين بك وبالنعمة ف

وهذه نسخة آتاٍب آخر من ذلك أيضًا آتب به عن المقتفي ألمر اهللا إلى السلطان مسعود بن محمـد بـن ملكشـاه السلجوقـي فـي 
   . تعزيـٍة بولـٍد مـات لـه وفيـه تكنيـة الخليفـة وتقديـم الكنيـة على االسم وآثرة األلقاب للمكتوب إليه وهو

مـن عبـد اللـه أبـي عبـد اللـه محمـٍد المقتفي ألمر اهللا أمير المؤمنين إلى شاهنشاه المعظم مولى األمم مالك رقاب العرب 
والعجم جالل دين اهللا ظهير عباد اهللا حافظ بالد اهللا معين خليفة اهللا غياث الدنيا والدين ناصر اإلسالم والمسلمين محيي الدولة 

   . لزاهرة عماد الملة الباهرة أبي الفتح مسعود بن محمد ملكشاه قسيم أمير المؤمنينالقاهرة معز الملة ا

   . سالم عليك فإن أمير المؤمنين يحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو ويسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله ويسلم تسليمًا

وأحسن حفظك وآالءتك ورعايتك وأمتع أمير المؤمنين بك وأدام عزك وتأييدك وسعادتك ونعمتك   ! أما بعد أطال اهللا بقاءك
فـإن أولى من ادرع للحوادث جبة االصطبار   ! وبالنعمة الجليلة والموهبة الجزيلة والمنحة النفسية فيك وعندك وال أخلـاه منـك

ألمره الذي الراد له في امتحانه  ونظر أحوال الدنيا في تقلبها بعين االعتبـار ورجـع إلـى اللـه تعالـى فـي قـدره وقضائه وسلم
وابتالئه وعرف أن له سبحانه في آل ما يجريه على عباده حكمًة باطنة ومصلحًة آامنه من خيـٍر عاجل ينشره وثواٍب آجل 
ن يؤخره لهم إلى يوم الجزاء ويدخره وفائدٍة هو أدرى بها وأعلم وفعله فيها أتقن وأحكم من خصه بما خصـك اللـه بـه مـن الديـ

الراجـح والخلـق الصالـح والمعتقـد الواضح والنعم التي جادك في آل يوم مقاٍم سحابها واتسعت بن يديك عند مضايق األمور 
رحابها وأنست إذا استوحشت من العاجزين عـن ارتباطهـا بالشكـر صحابهـا والمناقـب التـي فرعت بها صهوات المجد 

   . المساجل والمطاول وبعد ما حضر لك منها عن أن تناله يد القائم المحاول وتملكت رق الثناء والحمد وعلوت فيها عن

وتأدى إلى حضرة أمير المؤمنين أمتعه اهللا ببقائك ودافع له عن حوبائك نبأ الحادثة بسليلك الذي اختار اهللا له آريم جواره 
وهمًا للسكون منفرًا وتوزعًا تقتضيـه المشارآـة لـك فأحب له االنتقـال إلـى محـل الفـوز ومـداره فوجـد لذلـك وجومًا موفرًا 

فيمـا ساويتـه والمساهمـة الحاصلـة فـي آـل ما حال من األمور وأمر وأمر عند ورود هذا الخبر بالتصدي للعزاء وإعالن ما 
تصين بعزيز خدمته يعلن عن مقاسمتك في الضراء دفعها اهللا عنك والسراء وندب جمعًا من الخدم المطيفين بشريف سدته المخ

بتعز يتصونه لباس التعزية ويستدني بتقمصه عازب التسلية إبانًة عن انصراف الهمـم اإلماميـة إليـك فيمـا خـص وعـم مـن 
حالك واستجالبه لك دواعي المسار في حلك وترحالك وآون األفكار الشريفة موآلًة بكل ما حمى من الروائع قلبك وأعذب 

فة هذه الحال من طويته لك ونيته ورأيه فيك وشفقته ورعاية مصلحتك منه بعين آالية ورجوعه مـن شربك وأنت حقيٌق بمعر
المحافظـة فـي حقك إلى ألفة بالصفاء حالية وتلقـي الرزيـة التـي أرادهـا اللـه وقضاهـا وأنفـذ مشيئتـه فيهـا وأمضاها بالصبر 

الثواب علمًا أن األقدار ال تغالب وغريمها ال يطالب وإن اهللا تعالى إذ  المأمور به واالحتساب والتسليم الموعود عليه بجزيل
فـال سبيـل ألحـٍد مـن خلقـه إلـى البقـاء وال وجـه  قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وهو سيد البشر  "  إنـك ميـٌت وإنهـم ميتـون  " 

الفناء وال دافع لحكمه جلت عظمته فيما قدره من اآلجال وسبق في علمه من الروائع في دار االبتالء للخلـود فـي دار 
واألوحال وما يزال التطلع واقعًا إلى وصول جوابك الدال على السلوة التي هي األليـق بـك واألدعى إلى حصول بغيتك من 

   . صرف الغموم الجارية ألجلك بارتحالهاقضاء اهللا وأدبك لتحط األنسة مع وصوله في رحالها وتؤذن ل

   . إن شاء اهللا تعالى والسالم عليك ورحمة اهللا  ! وأمتع بك  ! هذه مناجاة أمير المؤمنين لك أدام اهللا تأييدك

األسلوب الثاني أن يكون االفتتاح بلفظ أما بعد وهو على نوعين النوع األول أن يعقب البعدية الحمد هللا وهو على ضربين 
   . الضرب األول أن يتعدد الحمد في أول الكتاب ويكون ذلك في الكتب المؤذنة بحصول نعمٍة ظاهرة آالفتوح ونحوها

   . ويقع التعدد فيها بحسب ما يقتضيه النعمة وغالب ما يكون ثالث مرات وربما وقع التحميد في أول الكتاب وآخره

ـن المعتصـم إلـى ملـوك اآلفاق من المسلمين عند قبض أما بعد فالحمد هللا وهـذه نسخـة آتـاٍب مـن هـذا النـوع آتـب بهـا ع
الذي جعـل العاقبـة لدينـه والعصمـة ألوليائـه والعـز لمـن نصـره والفلـج لمـن أطاعه والحق لمن عرف حقه وجعل دائرة 

   . هـو وحده ال شريك له السوء على من عصاه وصدف عنه ورغب عن ربوبيتـه وآبتغـى إلهـًا غيـره ال إلـه إال
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يحمده أمير المؤمنين حمد من ال يعبد غيـره وال يتوآـل إال عليـه وال يفـوض أمـره إال إليـه وال يرجـو الخيـر إال مـن عنـده 
   . والمزيـد إال من سعة فضله وال يستعين في أحواله آلها إال به

ه الذي آرتضاه لنبوته وآتبعه بوحيه وآختصه بكرامته فأرسله ويسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله وصفوته من عباد
   . بالحق شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى اهللا بإذنه وسراجًا منيرًا

والحمد هللا الذي توجه ألميـر المؤمنيـن بصنعه فيسر له أمره وصدق له ظنه وأنجح له طلبته وأنفذ له حيلته وبلغ له محتبه 
ثأرهم على يده وقتل عدوهـم وأسكـن روعتهـم ورحـم فاقتهـم وآنـس وحشتهـم فأصبحـوا آمنيـن مطمئنيـن وأدرك المسلمون ب

مقيميـن فـي ديارهـم متمكنين في أوطانهم بعد القتل والخوف والتشريد وطـول العنـاء وتتابـع البـالء منأ من اهللا عز وجل على 
   . ه لطلبـه وآرامـًة زادهـا فيمـا أجـرى على يدهأمير المؤمنين بما خصه به وصنعًا له فيما وفقـ

   . فالحمد هللا آثيرًا آما هو أهله ونرغب إلى اهللا في تمام نعمه ودوام صنعه وسعة ما عنده بمنه ولطفه

ا وال يعلم أمير المؤمنين مع آثرة أعداء المسلمين وتكنفهم إياه من أقطاره والضغائن التـي فـي قلوبهـم علـى أهلـه ومـ
يترصدونـه مـن العداوة وينطوون عليه من المكايدة إذ آان هو الظاهر عليهم واآلخذ منهم عدوًا آان أعظم بليًة وال أجل خطبًا 
وال أشد آلبًا وال أبلغ مكايدة وال أرمى بمكـروه مـن هـؤالء الكفـرة الذيـن يغزوهم المسلمون فيستعلون عليهم ويضعون أيديهم 

يقبلون لهم صلحًا وال يميلون معهم إلى موادعة وإن آان لهم على طول األيام وتصرف الحاالت وبعض حيث شاءوا منهم وال 
ما ال يزال يكون من فترات والة الثغور أدنى دولة من دوالت الظفر وخلسة من خلس الحرب آان بما لهم من خوف العاقبة 

   . عد مكدرًا لما وصل إليهم من فرحٍةفي ذلك منغصًا لما تعجلوا من سروره وما يتوقعون من الدوائر ب

فأما اللعين بابك وآفرته فإنهم آانوا يغزون أآثر مما يغزون وينالون أآثر مما ينال منهـم ومنهـم المنحرفون عن الموادعة 
   . المتوحشون عن المراسلة ومن أديلوا من تتابع الدول ولم يخافوا عاقبًة تدرآهـم وال دائـرًة تـدور عليهـم

وآـان ممـا وطـأ ذلك ومكنه لهم أنهم قوٌم ابتدؤا أمرهم على حال تشاغل السلطـان وتتابـع مـن الفتـن واضطـراٍب مـن الحبـل 
فاستقبلـوا أمرهـم بغـزة مـن أنفسهـم وضعٍف واستثارة ممن باراهم فأجلوا من حولهم لتخلـص البلـاد لهـم ثـم أخربـوا البلـاد 

ؤونة وتعظم الكلفة ويقووا في ذات أيديهم فلم يتواف إليهم قواد السلطان إال وقد توافت إليهم القوة من ليعـز مطلبهم وتشتد الم
آل جانب فاستفحل أمرهم وعظمت شوآتهم واشتدت ضروراتهم واستجمع لهم آيدهم وآثر عددهم واعتدادهم وتمكنت الهيبة 

   . افر ويمينهم أخٌذ باليدفي صدور الناس منهـم وتحقـق في نفوسهم أن آل ما يعدهم الك

وآان الذي بقي عندهم منه آالذي مضى وبدون هذا ال يختدع األريب ويستنزل العاقل ويعتقل الفطن فكيف بمن ال فكرة له وال 
روية عنده هذا مع آل ما يقوم في قلوبهم من حسد أهل النعم ومنافستهم على ما في أيديهم وتقطعهم حسراٍت في إثر ما خصوا 

   . نهم إن ال يكونوا يرون أنفسهم أحق بذلك فإنهم يرون أنهم فيه سواءبه وأ

ولم يزل أمير المؤمنين قبل أن تفضي إليه الخالفة مادًا عنقه موجهًا همته إلى أن يوليه اهللا أمر هؤالء الكفرة ويملكه حربهم 
صـًا وطلبـًا واحتيـاًال فكـان أميـر المؤمنيـن ويجعله المقارع لهم عن دينه والمناجز لهم عن حقه فلم يكن يألو فـي ذلـك حر

رضـي اهللا عنه يأبى ذلك لضنه به وصيانته بقربه مع األمر الذي أعده اهللا له وآثره به ورأى أن شيئًا ال يفي بقوام الدين 
   . وصالح األمر

أحب إليه وال آخذ بقلبه من المعاجلة للكافر  فلمـا أفضـى اللـه إلـى أميـر المؤمنيـن بخالفتـه وأطلـق األمـر فـي يده لم يكن شيٌء
وآفرته فأعزه اهللا وأعانه اهللا فلله الحمد على ذلك وتيسره فأعد من أمواله أخطرها ومن قواد جيشه أعلمهم بالحرب وأنهضهم 

   . دةبالمعضالت ومن أوليائه وأبناء دعوته ودعوة آبائه صلوات اهللا عليهم أحسنهم طاعة وأشدهم نكاية وأآثرهم ع

ثم أتبع األموال باألموال والرجال بالرجال من خاصة مواليه وعدد غلمانه وقبل ذلك ما اتكل عليه من صنع اهللا جل وعز 
   . ووجه إليه من رعيته
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فكيف رأى الكافر اللعين وأصحابه المالعين ألم يكذب اهللا ظنونهم ويشف صـدور أوليائـه منهـم يقتلونهـم آيـف شـاءوا فـي 
   . موطـن ومعتـرك مـا دامت عند أنفسهم مقاومًةآـل 

فلما ذلوا وقلوا وآرهوا الموت صاروا ال يتراءون إال في رؤوس الجبال ومضايق الطرق وخلف األودية ومـن وراء األنهـار 
استدرجهم حتى جمعهم وحيـث ال تنالهـم الخيـل حصنـًا للمطاولـة وانتظـارًا للدوائـر فكادهـم اهللا عند ذلك وهو خير الكائدين و

إلى حصنهم معتصمين فيه عند أنفسهم فجعلوا اعتصامهم لحين لهم وصنع ألوليائه وإحاطٍة منه به تبـارك وتعالـى فجمعهـم 
وحصرهم لكي ال تبقى منهم بقيٌة وال ترجى لهم عاقبة وال يكون الدين إال هللا وال العاقبة إال ألوليائه وال التعس والنكس إال لمن 

   . خذله

فلمـا حصرهم اهللا وحبسهم عليهم ودانتهم مصارعهم سلطهم اهللا عليهم آيٍد واحدٍة يختطفونهم بسيوفهم وينتظمونهم برماحهم فال 
   . يجدون ملجأ وال مهربًا

اًء ثم أمكنهم من أهاليهم وأوالدهم ونسائهم وحرمهم وصيروا الدار دارهم والمحلة محلتهم واألموال قسمًا بينهم واألهل إمـ
   . وعبيـدًا

وفـوق ذلك آله ما فعل بهؤالء وأعطاهم من الرحمة والثواب وما أعد ألولئك من الخزي والعقاب وصار الكافر بابك ال فيمن 
قتل فسلم من ذل الغلبة وال فيمن نجا فعاين في الحياة بعض العوض وال فيمن أصيب فيشتغـل بنفسـه عـن المصيبـة بمـا سـواه 

وتعالى أطلقه وسد مذاهبه وترآه ملددًا بين الذل والخـوف والغصـة والحسـرة حتـى إذا ذاق طعم ذلك آله وفهمه لكنـه سبحانـه 
وعرف موقع المصيبة وظن مـع ذلـك آلـه أنـه علـى طريـق مـن النجـاة فأضرب اهللا وجهه وأعمى بصره وسد سبيله وأخذ 

عه فامتثل ما أمر به األفشين حيدر بن طاوس مولى أمير المؤمنين بسمعه وبصره وحازه إلى من ال يرق له وال يرثي لمصر
في أمره فبـث لـه الحبائـل ووضع عليه األرصاد ونصب له األشراك حتى أظفره اهللا به أسيرًا ذليًال موثقًا فـي الحديـد يـراه 

   . فـي تلـك الحالـة مـن آـان يراه ربًا ويرى الدائرة عليه من آان يظن أنها ستكون له

   . فالحمد هللا الذي أعز دينه وأظهر حجته ونصر أولياءه وأهلك أعداءه حمدًا يقضى به الحق وتتم به النعمة وتتصل به الزيادة

والحمد هللا الذي فتح على أمير المؤمنين وحقق ظنه وأنجح سعيه وحاز له أجر هذا الفتح وذخره وشرفه وجعلـه خالصـًا 
ع وأحسن الكفاية ولم ير بوسًا فيه ما يقذي عينه وال خال من سرور يراه وبشارٍة تتجدد له عنه فما لتمامـه وآمالـه بأآمـل الصنـ

   . يدري أمير المؤمنين ما متع فيه من األمل أو ما ختم له من الظفر

   . ء اهللا تعالىوالحمد هللا على عطاياه التي ال تحصى ونعمه التي ال تنسى إن شا  ! والحمد هللا آخرًا  ! فالحمد هللا أوًال

وهـذه نسخـة آتـاب من هذا الضرب آتب به أبو سعيد العالء بن موصاليا عن القائم باهللا إلى عضد الدولة ألب أرسالن إلى 
أما بعـد فالحمـد للـه منثـر الحـق   : مسعود بن محمود صاحب غزنة من أوائل بالد الهند بالبشارة بالنصر على البساسيري وهو

ـر الباطـل ومرديـه الكافـل بإعـزاز حزبـه وإذلـال حربه المؤيد في نصرة دينه خصب الدهر بعد إمحاله وجدبه ومبديـه ومبي
الناظم شمل الشرع بعد شتات وتفرقه الحاسم داعي الفساد بعد استيالئه وتطرقه ذي المشيئة النافذة الماضية والعزة الكاملة 

ـن الرائعـة الرائقـة والدالئـل الشاهـدة بواحدانيتـه الناطقـة حمدًا ال انتهاء ألمده وال الوافرة والعظمة الظاهرة الباديـة والبراهي
   . إحصاء لعدده

والحمد هللا الذي اختص محمدًا صلى اهللا عليه وسلم برسالته وحباه وأواله من آرامتـه مـا حـاز لـه بـه الفضـل وحـواه وبعثـه 
اضح السبل فجاهد بمن أطاعه من عصاه وبلغ في اإلرشاد أقصى غايته ومداه ولم علـى حيـن فتـرة مـن الرسل وخالء من و

يزل مبديًا أعالم اإلعجاز وملحقًا الهوادي باألعجاز إلى أن دخل الناس في الدين أفواجًا وسلكوا في نصرتـه جـددًا واضحـًا 
   . ائم ومناهل الهدى عذبًة صافيةومنهاجـًا وغـدت أنـوار الشـرع ضاحكـة المباسـم وآثـار الشرك واهية الدع

   . فصلى اهللا عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين وخلفائه األثمة الراشدين وسلم تسليمًا
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والحمد هللا الذي أصار إلى أمير المؤمنين من تراث النبوة ما استوجبه واستحقه وأنار لديه من مطالع الجالل ما تملك به الفخر 
من حسن التمكيـن واإلظفـار وإجـراء األقضيـة علـى مـراده واألقـدار مـا رد صرف الدهر عن حوزته مفلول واسترقه ومنحه 

الحد ومد باع مجده إلى أقصى الغاية والحد وحمى سرب إمامتـه من دواعي الخوف والحذر ووقى مشرب خالفته من عوداي 
الحجول مفترًة النواجذ عن الكمال الضافي األهداب والذيول الرنق والكدر وجعل معالم العدل في أيامه مشرقة األوضاح و

مؤذنًة باستقرار أمداد السعادة واستمرار األحوال على أفضل الرسم والعادة وهو يستديمه من لطيف الصنع وجميله ووافي 
ساقًا على المراد واطرادًا وما الطول وجزيله ما يزيد آراءه سدادًا ورشادًا وأرومة عزه اتساعًا وامتدادًا ومجاري األمور لديه ات

ومعلوٌم ما اعتمده شاهنشاه المعظم بعد مسيره إلى العراق في الجيوش   ! توفيق أمير المؤمنين إال باهللا عليه يتوآل وإليه ينيب
سباب التي يضيق بها الفضاء ويجري على مرادها القضـاء قاصـدًا تلبيـة الدعـوة وخاضـدًا شـوك آـل مـن سـد عـن الديـن أ

المضرة والمعرة ومعتمدًا ما حمى حـوزة أميـر المؤمنيـن مـن الشوائـب المعترضـة وحـوى أقسام الفخار في اتباع شروط 
الخدمة الملتزمة المفترضة من المبادرة للكع اللعين البساسيري ولفيفه المخاذيل مدرعًا من االعتضاد باهللا تعالى أقوى الجنن 

ض من دنس آفرهم ويوفر الجد في فصم حدهم وحسم آيدهم فأطل على بالد الشام متطلبًا من وأسبغ السرابيل ليطهر األر
ألجـأه حـذره إلـى اإلمعان في الهرب وقطع آل أاخية وسبب ومعتزمًا االئتمام إلى مصر النتزاعها وبقية األعمال من أيدي 

فيه صنوف التجدد وأقسامه فاعترضه من عصيان أحالف الغواية والضالل وقرب األمر فيما حاوله من ذلك ورامه اعتماه 
إبراهيم اينال وعقوقه وخروجه عن زمرة أبناء الطاعة ومروقه بإفساد اللعين إياه وإحالته بمكره عن مناهج هداه ما أحوجه 

داء إلى ترك ما هو بصدده واللحاق بأثره حذارًا من استفحال خطبه وبدارًا إلى فل حده وغربه فعاد ذلك بتجمـع األعـ
واحتشادهـم وسلوآهـم المحجـة التـي خصـوا فيهـا بعدم توفيقهم ورشادهم وإقدامهم على فضل اإلمامة المكرمة بالمحاربة 

واطراحهم في منابذتها حكم االحتشام والمراقبة ووقوع التظافر على المجاهرة بخالفها والتظاهر بشعار أشياع الغواية 
نزاًال لعقابه واطراحًا لما توجبه الجناية العظمى من توقع العذاب وارتقابه وادراعًا لمالبـس وأحالفها جرأًة على اهللا تعالى واست

الخـزي فـي الدنيـا واآلخـرة واتباعـًا لداعـي الضاللـة المغويـة فـي البدء والخاتمة فاقتضى حكم االستظهـار االنتقـال مـن دار 
ي عليه من امتناع الجانب وشدة الحصانة إلى أن أسفر خطب شاهنشـاه رآـن الخالفـة بمدينـة السلـام إلى حديثة عانة لما ه

الديـن أمتـع اللـه بـه عـن إدراك المطالـب وتيسر المصاعب فعاد بنصرة الدولة العباسية اإلمامية القائمية مستنفدًا في ذلك 
   . صنوف القراع والجهادأقسام الوسع واالجتهـاد ومستنجـدًا بمعونـة اللـه تعالـى على إبادة الكفر ب

ولم يزل ساعيًا في إزالة العار وانتزاع المغتصب وارتجـاع المستعـار إلـى أن صـدق اللـه تعالـى األمـل وحققـه وأصفى منهل 
   . العز من آل ما شابه ورنقه وأطلع شمس الحق بعد غروبها ومن بخضد شوآة الباطل وفل غروبها

وعاد أمير المؤمنين إلى دار ملكه ومقر مجده في يوم آذا ضافيًة على راياته جالبيب النصر والظفـر جاريـًة علـى إرادتـه 
تصاريـف القضـاء والقـدر بيمـن نقيبـة شاهنشـاه الـذي أدى في الطاعة الفرض والواجب وتمسك من المشايعة بأفضل ما تضـم 

دًا موفيًا على األمثال في دفعه عن اإلسالم وذبه ومتقمصًا للجالل بحسن إخالصه في حالتي عليـه الرواحـب وغـدا للدولـة عض
   . بعـده وقربـه

ومـا زالـت ثقـة أميـر المؤمنيـن مستحكمـًة باللـه تعالـى عندمـا ألـم بـه مـن تلـك الحـال ودهم من الخطب المحتف به سطوة 
لفه من النصر واإلعزاز وإظهار آالئه في تأييده واإلعجاز إذ لم يكن مـا عـراه االشتداج واالستفحال في إجرائه على ما أ

استعـادًة للحـق المسلـم إليـه والموهبة التي ضفت جالبيبها عليه بل جعل اهللا ذاك إلى امتحان صبره سبيًال وعلى وفور أجره 
وحسنًا وأعالم جالله سعـادًة ويمنـًا وربـاع عـزه سكونـًا وأمنـًا دليًال وبإبادة آل ناعٍق في الفتنة آفيًال لتزداد أنوار عاله نضارًة 

   . لطفـًا منـه جلـت آالؤه في ذلك ومنًا

وتال هذه النعمة التي جددت عهود الشرع وافية النضارة وأزالت عن الدين مفاسـده العارضـة ومصـاره مـا سهلـه اهللا وهناه 
سرايـا التـي توردهـا الصطلـام اللعنـاء واجتياحهـم وحسـم فسادهـم وهـدم وأجزل به صنيعه الجزيل وأسناه من ظفـر ال

عراصهـم وإخماد ما أضرموه من نار الشرك وشبوه وإبطـال مـا أحدثـوه مـن رسـم الجور وسنوه وأفضى الحال إلى النصر 
الرايات المنصورة العباسية التي لم على األعداء من آل جانب وقهـر آـل منحـرف عـن الرشـاد ومجانـب وحلـول التأييد على 

تزل مكنوفـًة علـى صـرف الدهـر أشياعهـا وأنصارهـا وإجـالء الحرب عن قتل اللعين البساسيري وأخذ راسه وتكذيب ظنه 
في احرازه من طوارق الغير واحتراسه وإراحة األرض وأهلها من دنسه وعدوانه وآون من ضامه من طبقات العرب 

ك البغداديين والعوام بين قتيٍل مرمل بدمه وأسير تلقى المنون بغصة أسفه وندمه وصريع في بقيٍة من ذمائه واألآراد واألترا
   . وهارٍب والطلب واقٌع مـن ورائـه
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 فأنجـز اهللا وعده في هذا المارق والعبد اآلبق الذي غره إمهال اهللا تعالى إياه فنسي عواقـب اإلهمـال فـي الغوايـة واإلمهـال فـي
الطغيان إلى أقصى الحد والغاية وحمل رأسه إلى الباب العزيز فتقدم بالتطواف به في جانبي مدينة السالم وشهره إبانًة عن 

حاله وإيضاحًا لجلية أمره وآفـي مـا يوجبـه إقدامـه علـى العظائـم التـي علم اهللا تعالى سوء مصيرها ومآلها وحرم الرشد في 
   . تلك عاقبة من بغى واعتدى وأتزر بالغدر وارتدى وأمعن فـي الضلة واعتدىالتمسك والتشبث بأذيالها و

والجد واقع من بعد في المسير لالحتواء على بالد المخالفين الدانية والقاصية واألخذ مع مشيئة اهللا تعالى بنواصي آل فئٍة 
   . طاغيٍة عاصية

قذت الهدى من ضيق الكفر وأسره وأبدت نجوم العدل بعد أن أفلت فالحمد هللا على المنحة التي بشرت اإلسالم بجبر آسره وأن
   . وغارت وأردت شيعة الباطـل بعـد أن اعتـدت علـى الحـق وأغـارت

   . وهـو المسـؤول صلتهـا بأمـداد لهـا تقضـي إذ ذاك سائـر األغـراض وبلوغهـا وتقضـي بكمال رائق اآلالء وسبوغها

رأي أمير المؤمنين الذي وطأ لك معاقد العز وهضابه وآمل لديك دواعي الفخر وأسبابه ونحلك اقتضى مكانك أمت اهللا بك من 
من إيجابه الذي وصلت به إلى ذروة العالء وصلت على األمثال والنظراء إشعارك بما جدده اهللا تعالى من هذه النعمة التي 

ظه بها والشكر هللا تعالى على ما تفضل به فيها بالقسـم غدت السعود بها جمـة المناهل سامية المراتب والمنازل لتأخذ من ح
األوفـى آفـاء مـا يوجبـه والءك الـذي امتطيـت بـه آاهـل المجـد واصطفيت به آامل السعد وآونك لدولة أمير المؤمنين 

عالى ال يخليك من آل شهابها المشـرق فـي الحنـادس وصفيهـا الرافـل مـن إخلـاص مشايعتها في أفخر الحلل والمالبس واهللا ت
ما تستدر به أخالف معاليك وال يعدم أمير المؤمنين منك الوالـي الحميـد السيـرة الرشيـد العقيـدة والسريـرة الشديـد الشاآلـة 

   . والوتيرة

ادة الوافية هذه مناجاة أمير المؤمنين لك أجراك فيها على ما دعوك من التجمل واإلآرام وحباك فيها بما هـو مبشـر لك بالسع
األصناف واألقسام فتلقها بالجذل واالسبتشار وواصل شكر اهللا تعالى على ما تضمنته من حسن مجاري األقضية واألقدار 

   . وطالع حضرة أمير المؤمنين بأنبائك وتابع إنهاء ما يتشوف نحوه من تلقائك إن شاء اهللا تعالى

الضرب الثاني أن يتخذ التحميد في أول الكتاب وهو أقل وقوعًا من الضرب الذي قبله وهذه نسخة آتاب من ذلك آتب به أبو 
أما   : إسحـاق الصابـي عـن المطيـع للـه إلـى بعـض ولـاة األطراف عند طاعة عبد الملك بن نوٍح أحد ملوك بني ساسان وهي

لمستحق لكنه االعتباد القدير على تأليـف األجسـاد البصير بسبل خفايا األحقاد ذي الحكمة في بعد فالحمد هللا الولي باالستحماد ا
   . تبديـل الضغـن والسخيمـة ذمـة والمنابـذة عصمـة والقطيعة وصلة والشحناء خلة والحرج فرجـة والشعـث نضـارًة وبهجـة

ة منًا جزيـًال واإلرعـاء أمنـًا جميـًال واإلقالـة حرمـًا ال يضل هداه الـذي جعـل الصلـح فتحًا هنيت والسلم منجًا بهيًا والموادع
وال تحل قواه وال تخيب عواقبه وال تخفى مآثره ومناقبه رأفًة منـه بالخلـق وصيانـًة ألهل الحق وإمهاًال في العهد ورخصًة في 

ية المستبصر ويخف اجتهاد المـزاول المشمـر االختصار دون الحد ليقرب فيئـة المتأمـل ويسهـل رجعة المتحصل وتسرع رفاه
وهـو المسـؤول عمـارة اإلسلـام بالسالمـة واألنـام باالستقامـة والسلطـان بالطاعة   " والصلح خيـٌر   " وقـد قـال اللـه عـز وجل 

ات فتكـون النفـوس واحدة والملك ببخوع الجماعة حتى تزال الفتنة مهيضة الجناح مريشة االجتياح فليلة الشباة قليلـة الـأدو
واأليدي مترافدة والمودات صافية والمآرب متكافية متضاهية في الشكر الذي يذاد به عن النفوس ويحمى به حريم الدين 

   . واهللا سميع مجيب  " لئن شكرتم ألزيدنكم   "   : ويرجى معـه التأييـد ويبتغـى بوسيلته المزيد فقد قال اهللا وقوله الحق

وقد علمت ما فرط من نوح بن نصر في السهو ونقم منه في الهفو الذي ألهاه عن   ! ر المؤمنين اهللا ونعم الوآيلوحسب أمي
التقوى وأنساه شيمـة الرقبـى فعـدل عـن سنـن القصـد وزاغ عنـه علـى عمـد وحـال عـن آداب آبائـه رحمهم اهللا وهم القدوة 

الوالء ويعتزي إليه من الوفاء وصار أدنى معًنى ممن يحسده على آرم األصل  وسجاياهم وبهم األسوة وما آان ينتمي به من
وينافسه في شرف المحل ويدخل على عقله مدخل النصيحة ويطلع بظاهرها على آرائه الصريحة وآل ذلك إلحاٌد في أمير 

   . ح الماضـيالمؤمنين وعهدته ومروق عن أزمته وعقوٌق بالبرية يشقى به الباقي ولـن يشقـى بـن النـاز

فإن أمير المؤمنين ما زال واعيًا ألوامر سلفه عارفًا بمآثر خلفه متجافيًا ألولئك عما ابتدعه متنويـًا لهـذا التجـاوز عمـا صنعـه 
فقـد آـان نمي إلى أمير المؤمنين أن عبد الملك بن نوح مولى أمير المؤمنين سليم السريرة سديد البصيرة يرجـع إلـى رأيـه 
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يـره ولـم يجـد وشمكيـر بـن زنـار عاجلـه بالبـوار مساغـًا إلـى خلتـه وال احتياًال في ليه وفتله وآان لعبد الملك رآن الدولة وتدب
بن مالك مولى أمير المؤمنين ظهيـر صـدق إن وسـن أيقظـه وإن مـاد أيـده خلـة فضـل فطـره اللـه عليهـا وغريـزة تمييـز 

   . إنه ال مثل له استحق هذا الوصف وألمـن أميـر المؤمنيـن فيـه الخلف  : نه لو قال أمير المؤمنينأحسـن اهللا إليه فيها فإ

ترك لباس أبيه فنزعه واعتاض منه وخلعه وتنصل مما آان منه منتهكـًا فعـاد عليـه محتنكًا وأتى األمر من طريقه ولجأ فيه 
أحسن اهللا واليته ومعز الدولة أبي الحسين تولى اهللا معونته واستصلحهما إلى فريقه رآن الدولة أبي علي مولى أمير المؤمنين 

وآفى استخلصهما وغنى وراسل في اإلنابة وإن لم يكن حائدًا واالستقالة وإن لم يكن جانبًا فما ترك رآن الدولة ومعز الدولة 
المؤمنيـن بلسـان مشارآتـه وإذآـار أميـر المؤمنيـن آألهما اهللا إآبار قـدره وإجلـال أمـره والقيـام بخالصـه والنطـق عـن أميـر 

بمـا لـم ينسـه مـن تلـك الوثائـق التي صدر بها آتابـه والعالئـق التي وشح بها خطابه إلى أن أجل أبا محمد نوحًا وترحم عليه 
الجارية فيها وعهد إليه في وقبل عبد الملك وأحسن إليه وواصل رسله واستمع رسائله وقلده خراسان ونواحيها وسائر األعمال 

   . ذلك عهدًا وميزه باللواء والخلع والحباء بعد أن آناه بلسانه ووفاه حدود إحسانه وألحقه في ذلك بآبائه ولم يقصر فيه بشأوه

وآتاب أمير المؤمنين هذا وقد اطردت الحال واستوثقت وامتزجت األهواء واتفقت وخال المشرق من االضطراب الذي طال 
ولم يكد يرى أثره وصارت العساآر الدانية والنائية فوضى ال تمتاز وال تنفرد وتنحاز وذلك صنع اهللا أمير المؤمنين في أمده 

جم الشتات وتالفي الهنات ولم خلل التخاذل ومداواة نغل الدخائل لتتم الكلمة في واليته وتعم النعم في طاعته وال يكون 
   . ى مكيدة أبناء دعوتهن واهللا ذو الفضل العظيمللشيطان سبيٌل على شيعته وال طريق إل

فاحمد اهللا على هذا النبإ الذي تطوع به المقدار والخبر الذي دلت عليه األخبار من الفتح الذي لم ينغصه تعب ولم يكدره عناء 
جمع بتهيئة العبدة وآذن عقباه وال نصب فإنه تأتى سهًال وأتى رسًال وابتدأ عفوًا وانتهى خالصًا صفوًا فقد قمع اهللا به العندة و

بالسعادة وبشرفي سيماه باتصال المادة وأنزل أبا الفوارس عبد الملك بن نوح مولى أمير المؤمنين منزلة من رآه أمير 
المؤمنين أهًال للوديعة وآمنه على الصنيعة ورتبه مرتبة المسبحة واستحفظ اهللا حسن الموهبة به وما قد تجدد بين أبي الفوارس 

ينهما من االتحاد المتولد عن االغتباط واالعتداد فقل من شاقهما فلم يندم وتمرد عليهما فلم يكلم وتمسك بهما فلم يسعد وارتبع وب
أآنافهما فلم يوعد وأجب عـن هـذا الكتـاب بوصولـه إليكـن وموقـع متضمنـه لديـك ومـا يحدثـه لـك مـن الجـذل وانفساح األمل 

   . عالىموفقًا إن شاء اهللا ت

النوع الثاني أن ال يعقب البعدية تحميٌد بل يقع الشروع عقبها في المقصود وهذه النسخة آتاب من ذلك آتب به أبو إسحاق 
الصابي عن الطائع هللا إلى من بصحار وسوادها وجبال عمان وأعمالها وحاضرتها وباديتها باألمر باالجتماع على الطاعة 

منين للذي حمله اللـه مـن أعبـاء اإلمامـة وأهلـه لـه مـن شـرف الخالفـة واستودعـه مـن األمانـة أما بعد فإن أمير المؤ  : وهي
فـي حياطـة المسلميـن واالجتهـاد لهم في مصالح الدنيا والدين يرى أن يراعي من بعد منهم ونأى آما يراعي من قرب ودنا 

الوافيـة ويتصفـح ظواهـر أمورهـم وبواطـن دواخلهـم فيحمـد من سلك  وأنا يالحظ جماعتهم بالعيـن الكاليـة ويطلبهـم بالعيـن
نهج السالمة ويرشد من عدل عن االستقامة وينظم شمل الجماعة على األلفة التي أمر اهللا بها وحض عليها ويزيلهم عن الفرقة 

   "  واعتصموا :التي ذمها ونهى عنها إذ يقول جـل مـن قائـل :   "  وأطيعـوا اللـه ورسولـه وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم  "  
   .بحبل اهللا جميعًا وال تفرقوا  "  

عصمة لمخالفهم وال ذمة لمعاندهم  فال يزال أمير المؤمنين يعرفهم ما افترض اهللا عليهم من طاعة األئمة وأولي األمر الذين ال
وال عذر لمسلم وال معاهٍد نأى بجانبه عنهم وضل بوجهه عن سبيلهم إذ آان اإلمام حجة اهللا على خلقه وخليفته في أرضه 
وآانت الطاعة واجبًة له ولمن قلده أزمة أموره واستنابه في حمل األعباء عنه فمن آنس منه الهداية أحمده ومن أنكر منـه 

   . وايـة أرشـده بالوعظ ما اآتفى به أو بالبسط إن أحوج إليهالغ

وإن أميـر المؤمنيـن يسـأل اللـه أن يوفقـه للـرأي السديد ويمده بالصنع والتأييد ويتواله بالمعونة على آل ما لم الشعث وسد 
ا وسهلها وحزنها إنه بذلك جدير الخلل وقوم األود وعدل الميل وأحسن العائدة على المسلمين جميعًا فيشرق األرض وغربه

   . وعليه قدير وما توفيق أمير المؤمنين إال باهللا عليه يتوآل وإليه ينيب

وقـد علمتـم أن أميـر المؤمنيـن أحسـن إلـى الرعية بما آان فوضه إلى عضد الدولة وتاج الملة رحمة اهللا عليه من سياستهم 
م الدولة وشمس الملة ثانيـًا إذ آـان خيـرة أميـر المؤمنين وصفوته وحسامه باديًا ثم أحسن باستخالف عديله وسليله صمصا

   . ومجنه والمورد المصدر عنه بالعهدين المستمرين من أمير المؤمنين بالنص عليه ومن الوالد رحمه اهللا بالوصية إليه
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استقرت بوثائقها في يده إذ ال يصح مـن وإن هذه العقود المؤآدة والعهود المشددة موجبة على الكافة طاعة من حصلت له أو 
حاآـم حكـم وال مـن عاقـٍد عقـد وال مـن واٍل إقامـة حـد وال مـن مسلـٍم تأديـة فرٍض حتى يكون ذلك مبنيًا على هذا األصل 

ن بين ومدارًا على هـذا القطـب وإن آـان خـارٌج عنهما وراٍض بخالفهما خرج عن دينه أثم بربه بريء من عصمته وأنتم م
الرعية فقد خصصتم سالفًا بحسن النظـر لكـم وعرفـت الطاعـة الحسنـة منكـم فتقابلـت النعمـة والشكـر تقابًال طاب به الذآر 

   . وانتظم به األمر

ضة ثم حدثت الهفوة المعترضة قبيل فكان أمير المؤمنين موجبًا للمعاقبة الموجبة على الجاهل الموضع في الفتنة والمعاتبة المم
على الحكيـم منكـم القاعد عن النصرة إلى أن وردت آتب أستادهرمز بن الحسن حاجب صمصام الدولة باستمرارآم على آلمٍة 

   . سواء في نصرة األولياء والمحاماة دونهم ومدافعة األعداء والمراماة لهم

ه رضـاه المقترن برضا اهللا سبحانه الموجب فوقع ذلك من أمير المؤمنين أحسن مواقعة ونزل لديه ألطف منازله وأوجب لكم بـ
للقربة والزلفى عنده وأمير المؤمنين يأمرآم بالدوام على ما أنتم والثبات على ما استأنفتم المبادرة إلى آل ما يأمرآم به فالن 

بما يرضاه الوالي عليكم من صمصام الدولـة باالستخلـاف والتفويـض ومن أمير المؤمنين باإلمضاء لما أمضاه والرضا 
فاعلموا ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره وانتهوا فيه إلى حده ورسمه وآونوا لفالن الوالي خير رعية يكن لكم خير راٍع فقد 

أمر فيكم بحسن السيرة وإجمال المعاملة وتخفيف الوطأة ورفع المؤونـة وجعـل إليـه عقـاب المسـيء وثـواب المحسـن 
المحارب وأمان الجملة الثالثة في الكتب الخاصة مما يصدر عن الخلفاء وهي على ضربين  ومسالمـة المسالـم ومحاربة

ويكاتب اإلمام الوزير أو من حل محله أمتعني اهللا   : الضرب األول ما يكتب عن الخلفاء إلى وزرائهم قال في صناعة الكتاب
   . ىبك وبدوام النعمة عندي بك وبقاء الموهبة لي فيك وما جرى هذا المجر

   . أن الدعاء للوزير أمتعنا اللهبك وبدوام النعمة لنا فيك وتجديد الموهبة عندنـا بـك  : وذآـر فـي ذخيـرة الكتـاب

ودعـا المكتفـي باللـه للقاسـم بـن عبـد اهللا لما أمر بتكنيته وآان الكتاب بخطه أمتعنـي اللـه بـك وبالنعمـة فيـك ووقـع   : ثـم قـال
   . لـى وزيره أحمد بن الخصيب مد اهللا في عمركالمستنصـر إ

وهـو قريـب ممـا ذآـره ممـا ذآـره فـي صناعـة الكتـاب فـي ذلـك آلـه والـذي رأيتـه فـي مكاتبـات العالء بن موصاليـا عـن 
ء ذلك بالحياطة ثم التوصل القائـم بأمـر اهللا التصدير بما فيه تعظيم الوزير وتقريظه من غير ضابط في االبتداء والدعاء في أثنا

   . إلى المقصد

لما خص اهللا تعالى الدولة القاهرة العباسية بامتداد الرواق   : وهذه نسخة آتاب آتب به العالء بن موصاليا عن القائم إلى وزيره
بهاء المنير األعالم في العز واتساع النطاق وأجرى لها األقـدار بما يجمع شمل الحق ويمنع من نفاق النفاق وأفرد أيامها بال

واالنتهاء في قوة األمر إلى ما يتأدى في طاعتها بين اليقظات واألحالم وجعل الزمان واقفًا عند حدها في النقض واإلبرام 
ومتصرفًا على حكمها في آل ما حاول من حاٍل ورام ومكن لها في األرض حتـى أذلـت نواصـي األعداء قهرًا وقسرًا 

على رد الطامعين في إدراك مداها ظلعًا حسرى فإن اهللا تعالى لم يخلها آل وقٍت من قائٍل في  وحسرت عن قناع القدرة
نصرتها فاعل وقائم بإقامة حشمتها من آل حاٍف من األنام وناعل وراغب في الذب عن حوزتها سرًا وجهرًا وخاطب من 

جدد الرشد في المناضلة عنها بسيفه وقلمه وفارٍج خدمتها ما يرجى أن يكون رضا اهللا في المقابلة عنه أغلى مهرًا وناهج 
   . للكرب الحادثة فيها بنطق فيه وسعي قدمه

وقد منح أيام أمير المؤمنين من آونك الولي بمواصلة المقامات الغر فيها والخلي من آل ما يباين صحة المواالة وينافيها 
والضمين لما عاد عليها باستقامة النظام والضنين بما يوجد للغير الطريق إلى وصول الحتف إليها واالهتضام والمتجرد في 

لمتفـرد بإعداد أقسام المناضلة دونها في اإلعالن واإلسرار والباذل وسعه فيما ثنى إليها إمداد عزها باإلحصـاف واإلمـرار وا
أعنة السعد ولواها والخاذل آل مستنجٍد بها فيما يخالف محبتها وهواها ما أوفى على المألوف في أمثالها من قبل وصار لك به 

ة فيها وإآبارك الجد في تشييد مبانيها وآونك آافيًا أمر على آل من سلفك من األعضاء التقدم والفضل فهي بآثارك الحميد
المحاماة من ورائها آافًا عنها ما يخشى مـن حـدوث أسبـاب الفسـاد واعترائهـا منيعة الجانب مريعة الجناب سريعٌة فيها 

   . السعود إلى ما يلي نداءها بأحسن التلبية والجواب
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منين بادية الحجول والغرر غير محتاجة إلى إقامة الدليل عليها بما اتضح من ثم إنه وإن آانت زلفك إلى حضرة أمير المؤ
أمرها واشتهر فإن فالنًا يعيد جالءها دائمًا فـي أبهـى المالبـس وأنضرها ويجيد الجد في الداللة على تقابل مخبرها في الجمال 

ي آل المحال والمواطن ما يسهب في وصفه ومنظرها ويكشف من صفاء السرائـر فيهـا والبواطن وما يطلع عليه منها ف
   . ويعجب سماع ذآره ويطرب

وفي هذه النوبة عاد وقد زاد على المعهود من شكرك وجازه وأبان عن صلته بالوعد في ضمـان النجـح منـك نجازه وأوجب 
   . الصادق المحض على نفسه أن ال يقف عند حد فيما يؤدي إلى نشر محامدك في األرض وطي الجوانح لك على اإلخالص

ولمـا مثـل بحضـرة أميـر المؤمنيـن علـى رسمـه الـذي وسـم بالجمـال جبينـه وابتسم ثغر التوفيق فيه عما أصبـح النجـح أليـف 
سعيـه وقرينـه وبحسـب فوزه من شرف الحظوة برتبٍة لم ينلها أحد األقران له في الزمان وفوته شأو أبناء جنسه يوم المضمار 

ن آفاء ما يستوجبه بغالء قيمته في الكمـال والغنـاء بـه في آل مقام أمن حد مضائه فيه الكالل أشار بذآر مقاصدك التي والرها
حزت بها من غنائم الحمد الصفايا وشاد مباني محامدك بفضل اإلبانة عن السرائر والخفايا وتابع الثنـاء على آل من أفعالك 

ح فيها آونك بشروط اإلخالص محبًا مضمـرًا وشرح من توفرك على آل قربة غراء التي أمسى هاللك فيها مقمرًان ووض
تغري األلسنة بحمدك وتنبيء عن حسن مقصدك برفع عماد الحق وعمدك ما قامت عليه األدلة واستقامت به على سنن الرشد 

نين حاًال فحاًال وإبطائك خطا الجد األهواء المضلة وبيـن مـن أمضائـك آـل عـزم فـي تهيئة القربات إلى حضرة أمير المؤم
فيما يراد بزلفك البالغة أقصى الغايات لديه سابقًا واتصاًال ما يضاهي المظنون في تلك العقيدة التي طالما ألفيت في نصرة 
لت الدولة القاهرة صافية المورد والمنهل حاليًة من الحسن بكل حاٍل اتضح فيها ما ألهى عن غيرها من الوصف وأذهل فقوب

بما تستحقه من إحماٍد أشيع وأذيـع واتبـع فيه الواجب وأطيع وتضاعف االعتداد بأفعالك التي أعنت بالعون منها في الجمال 
   . واألبكـار وأعـدت بهـا األمـور في الصالح إلى ما يؤمن إيضاحه الجحد واإلنكار

من مطاويه وأنت للدولة الولي األمين وبحفظ نظام ومن أحق منك بكل فعاٍل تضيء مصابيح الخير فيه وينتشر جميل الذآر 
آل أمٍر يختص بها الكفيل الضمين ومن أولى منك بكل حمٍد يفد إليك إمداده أرساًال وتجد منه ضالًة نشدت مثلها آمال سواك 

   . فآبت بالخيبة عجاًال فلك من الحقوق ما ال ينسـى ومـا يلـزم أن يرعـى فـي آـل مصبـح وممسـى

   . اللـه جـزاءك عـن آونـك فـي دولتـه ذابـًا عن الجحد حاميًا فأحسـن

فأما ما تحدد في معنى األعمال على الوصف الذي قضى بزوال الخلف وانحسامه واقتضى رأيك إجراء األمر على ما 
   . استصوب من اتساقه وانتظامه فقد وقفت عليه وأجيز ما أشرت إليـه

من ما يلحظ من اعتناقك أحكام مشايعة الدولة التي قمت بأعبائها في آل أوان وغدت فأعـواض الدنيا تهون وتسهل في ض
   . آثارك فيها باقية الذآر واألجر على تقضي األزمان

فأنت المرغوب في الثناء واليًة وإن شانت األحوال والمخلص الذي ال عوض عنه في آل مقام ومقال فقد أحاط العلم بتفصيل 
الخيرة في آل ما تشير إلى سلوك طريقـه وجدده ولذلك أجيب فالن إلى الحضور والمستخدمون معه  ذلك وجملته وتحقق أن

وأذن في المقابلة بالقوانين القديمة والباقـي والجرائـد والموافقـة على ما رأيته في البوادي والعوائد والتنزه عن آل ما شذ عن 
سنـة فيه عليه وحسم مواد استزادته في آل ما تمسك به وأشار إليه والثقة من الحجة المؤآـدة بتوفيقـك وتوفـر الموجـود لهـذه ال

   . بعد مستحكمة بتوفرك على ما يرادف إليك إمداد الحمد وتجديدك آل قربة تنضم إلى سوابقها المتجاوزة حد اإلحصاء والعد

ج أقوالك وهل مساعيك إال موقوفة على الخير فأمـا مـا تضمنتـه إشارتـك فـي حـق الستـر الرفيـع فهـل الصالح إال من نتائ
وأفعالك وهل الموافقة إال لك في جميع آرائك وأبحاثك وبحكم ابتدائك الستقامة النظام فيما قرب وبعد والسكون إلى إسعافك في 

لظن فإذا آل أمر يحدث ويتجدد ويبعث على ما يعيذ رونق الحشمة من الوهن ويهز طاعتك في آل أمر يحقق التقدير فيها وا
   . تصفحت حقوق الوآالء المجتباة وجدت موفـرة علـى اقتنـاء األجـر مصروفـًة فـي وجوه البر التي هي أنفع الذخر في غد

وهل األعواض إال عند من يظن الدنيا بعينها قيمة تنافس وهل مصيرها إال إلى انقضاء ولو أسعفت بالرغائـب والنقائـس 
   . والبواطـن متـى أعـرب عنها أشمت ذاك آل مجانب للدولة من أهل النفاق
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فـي تحسيـن األمر فيما وقع االجتهاد فيه  وأنت المعتمد لتدبير مـا يصـون حشمـة الدولـة عـن البذلـة والخلـل والمرجـوع إليـه
   . حتى تيسر قدره وتسهل

   . ولهذا تفصيٌل قد أوعز إلى فالن باستقصاء شرحه وإطالعك علـى حقيقـة األمـر وفصه

   . فكن بحيث الظن فيك تجد زند جمالك بذلك أورى وتجب لك به صنوف الشكر طورًا إن شاء اهللا تعالى

   . عن الخلفاء إلى وزراء الملوك وهـي ممـا يؤتـى فـي صدرهـا بحـرف النـداء غالبـًا الضرب الثاني ما يكتب

   . آمـا يكتـب عن المسترشد إلى معز الدين الفضل وزير معز الدين سنجر بن ملكشاه

ا باذًال وفـي مقامـك يا معز الدين أحسن اهللا حياطتك وآمل موهبته عندك في خدمة الدار العزيزة التي ما زلت لجهدك فيه
جالبيـب المناصحـة رافـًال ال يقبضنـك أن تواصـل حـاًال فحـاًال بأنبائك وتستديم ما خصصت به من شريف اآلداب الموفية بك 

   . على أآفائك

وعرض بحضرة أمير المؤمنين ما ورد منـك داًال علـى طاعتـك المعهـودة ومواالتـك الرائقـة المشهـودة واستمـرارك علـى 
جدد والمهيع فيما حاز المراضي الشريفة اإلمامية لك وحقق في الفوز بجميل اآلراء أملك وناطقًا بحال فالن المارق عن ال

الدين المجاهر بمعصية اهللا تعالى فـي مخالفـة أميـر المؤمنيـن ومـا اقتضاه الرأي المعزي بحسن سفارتك وسداد مقصدك في 
   . الطاعة وصفاء نيتك

   . مضمونه الذي ال ريب أنه ثمرة مناصحتك ونتيجة سعيك المضاهي نصيحة عقيدتكوأحاط علمًا ب

ومن أولى منك بهذه الحال وأنت الحول القلب ذو الحنكة المجرب الذي تفرد في األنام بكماله وقصر أآفاؤه عن درك شأوه في 
   . الخير ومثاله

يـر شـك أنـك تراعـي مـا بـدأت بـه وتعضـد مقالـك فـي مـوارده بما وما زلت حديثًا وقديمًا موسومًا بهذه المزية مرقوقًا وبغ
تعمده في مصادره وتحرس ما قدمته من االحتياط بتحريك في أواخره وتمضي العزيمة إلتمام ما شرعت فيه آفاء ما يوجبه 

   . إلضاءة واإلشراقدينك ويقتضيه جريًا على وتيرتك فيما قضى لألحوال باالنتظام واالتساق وآذن لشمس الصالح با

وبعد فقد عرفت مـا تكـرر إليـك فـي أمـر هـذه الطائفـة الخبيثـة المكاشفـة بمذهـب اإللحـاد المبارزة بسوء االعتقاد بعثًا على 
   . جهادها وآف ضررها عن اإلسالم وفسادها ورفع ستر المراقبة عنها واالنتقام هللا ولرسوله منها

ة والدين أمتع اهللا ببقائه ومن وافر عقلك ودينك وصدق يقينك إال بإرهاف العزيمة في مكاشفتها وما يقنع من همة معز الدول
وخوض الغمار في محاربتها والقصد لمضايقة من اعتصم منها بالقالع وقتل آل من يظفر به في سائر البقاع حميًة وامتعاضًا 

   . للدين وأنفًا مما استولى عليه بها من الضرر المبين

من وراء الحب لمعز الدنيا والديـن علـى تيقنـك هـذا المثـال واالدآـار بمـا تفوز به مع االمتثال له في المآل وانهض في فكن 
تنفيذ ما يأمـرك بـه فـي هذا الباب نهضة من أتزر رضا اهللا وأراده وبذل في ذالح معاده اجتهاده فإن اهللا سبحانه ال يرضى 

   . ر وأمير المؤمنين أمرآما بالجد فيه والتشميرمنكما لالنتصار لدينه بالتقصي

وقد شرفك بتحفة أمر بحملها إليك من بين يدي سدته وأعرب بها عن مكانك من حضرته إنافًة على األمثال بقدرك وإضفاًء 
ك وقـدم لمالبس فخرك فاعرف بمكان النعمة في ذلك واسلك في القيـام بشكرهـا أوضـح المسالـك وأدم المواصلـة بمطالعتـ

   . التوقـع من إجابتك تفز من المراضي الشريفة بالحظ األسنى ويجتمع لك منها االسم والمعنى إن شاء اهللا تعالى
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األسلوب األول أن تفتتح الكتاب بلفظ من   : بعد مصير الخالفة إليها آتب خلفاء بني العباس في مصر وهي على ثالثة أساليب
ما آان األمر عليه في خالفتهم ببغداد إال أنه زاد فيه لفظ ووليه بعد لفظ عبـد اللـه فـي أول فالن إلى فالن والحكم فيها على 

   . مـن عبـد اللـه ووليـه أبـي فلـاٍن فلـان اإلمـام الفالنـي  : الكتـاب فيقـال فـي افتتاحـه

   . بامتثال ما أمر بـه أما بعد حمد اهللا ويؤتى على آخر الخطبة ثم يتخلص منها ويختم باألمر  : ثم يقال

   . موفقـًا إن شـاء اهللا تعالى  : ويقـال بعـد ذلـك

   . والخطاب فيه بالكاف وربما افتتح الكتاب بآية من القرآن الكريم مناسبٍة للمعنى

ك المؤيـد هزبـر وهذه نسخة آتاب آتب به عن اإلمام المستكفي باهللا أبي الربيع سليمان ابن الحاآم بأمر اهللا أحمـد إلـى الملـ
الديـن داود ابـن الملـك المظفـر صلـاح الدين يوسف بن رسول في الدولة الناصرية محمد بن قالوون في سنة سبع وسبعمائة 
  "   : حين منع صاحب اليمن الهدية التي جرت العادة بإرسالها إلى األبواب الشريفة بالديار المصرية مفتتحًا بآية من القرآن وهو

   .  " ذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم يأيها ال

أما بعد حمد اهللا مانح القلوب السليمة هداها ومرشد العقول إلى أمر معادها ومبداها   : من عبد اهللا ووليه أبي الربيع سليمان
مسالكها وملهم من اصطفاه القتفاء  وموفق من اختاره إلى محجة صواب ال يضل سالكها وال تظلم عند إخالف األمور العظام

آثار السنن النبوية والعمل بموجبات القواعد الشرعية واالنتظام في سلك من طوقته الخالفة عقودها وأفاضت على سدته الجليلة 
ة برودها وملكته أقاصي البالد وأناطت بأحكامه السديدة أمور العباد وسارت تحت خوافق أعالمه أعالم الملـوك واألآاسـر
وشيـدت بأحكامـه مناجـح الدنيا ومصالح اآلخرة وتبختر آل منبٍر من ذآره في ثوٍب من السيادة معلم وتهللت من ألقابه 

   . الشريفة أسارير آل ديناٍر ودرهم

قيامـة يحمـده أميـر المؤمنيـن علـى أن جعـل أمـور الخالفـة ببنـي العباس منوطة وجعلها آلمًة باقيًة في عقبه إلـى يـوم ال
محوطـة ويصلـي علـى ابـن عمـه محمـٍد الذي أخمد اهللا بمبعثه ما ثار من الفتن وأطفأ برسالتـه مـا اضطـرم من نار اإلحن 

صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين حموا حمى الخالفة وذادوا عن مواردها وعمدوا إلى تمهيد المعالم الدينية فأقاموا على 
   . الغدو والرواح متصًال أولها بطرة الليل وآخرها بجبين الصباح قواعدها صالًة دائمة

هـذا وإن الديـن الـذي فـرض اللـه على الكافة االنضمام إلى شعبه وأطلع فيه شموس هدايٍة تشرق من مشرقة وال تغرب في 
ظمة سيفًا طال نجاده وآثر أعوانه غربه جعل اهللا حكمه بأمرنا منوطًا وفي سلك أحكامنا مخروطًا وقلدنا في أمر الخالفة المع

وأنجاده وفوض إلينا أمر الممالك اإلسالميـة وإلـى حرمنـا تجبى ثمراتها ويرفع إلى ديواننا العزيز نفيها وإثباتها يخلف األسد 
   . إن مضى في غابه شبله ويلفى في الخبر والخبر مثله

الرحمة والرافة وأقعدنا على سدة خالفٍة أشرقت بالخالئف من  ولما أفاض اهللا علينا حلة الخالفة وجعل محلنا الشريف محل
آبائنا وابتهجت بالسادة الغطاريف من أسالفنا وألبسنـا خلعـًة هي من سواد السؤدد مصبوغة ومن سواد العيون وسويداوات 

سياستها على الدوام القلوب مصوغة وأمضينا على سدتنا الشريفة أمر الخاص والعام وقلدنا آل إقليم من عملنا من يصلح 
واستكفينا بالكفـاة مـن عمالنـا علـى أعمالنـا واتخذنـا مصـر دار مقامنـا وبهـا سـدة مقامنـا لمـا آانت في هذا العصر قبة اإلسالم 

مانًا فتصفحناها وفيئة اإلمام وثانية دار السالم تعين علينا أن نتصفح جرائد عمالنـا ونتأمـل نظـام أعمالنا مكانًا فمكانًا وزمانًا فز
   . فوجدنا قطر اليمن خاليًا من واليتنا في هذا الزمن

د عرفنا هذا األمر من اتخذناه للممالك اإلسالمية عينًا وقلبًا وصدرًا ولبًا وفوضنا إليه أمر الممالك اإلسالمية فقام فيها مقامًا أقع
و السلطان األجل السيد الملك الناصـر المبجـل ال زالت األضداد وأحسن في ترتيب ممالكها نهاية اإلصدار وغاية اإليراد وه

أسباب المصالح على يديه جارية وسحابة اإلحسان من أفق راحته سارية فلم يعد جوابًا لما ذآرناه وال عذرًا عما أبديناه إال 
يعبـأون بتغيرات األحوال بتجهيز شرذمة من جحافله المشهورة وتعيين أناٍس مـن فوارسـه المذآـورة يقتحمـون األهـوال وال 

يرون الموت مغنمًا إن صادفوه وشبا المرهف مكسبـًا إن صافحـوه ال يشربـون سـوى المـدام مدامـة وال يلبسـون غيـر الترانك 
   . عمامة وال يعرفون طربًا إال ما أصدره صليل الحسام من غنا وال ينزلون قفرًا إال ونبت ساعة نزولهم من قنا
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ه بإنفاذهم راجعنا رأينا الشريف فاقتضى أن يكاتب من بسط يده في ممالكها واحتاط على جميع مسالكها واتخذ ولما وثقنا من
   . أهلها خوًال وأبدى في خالل ديارها من عدم سياسته خلًال

السلطان برز مرسومنا الشريف النبوي أن يكاتب من قعد على تخت مملكتها وتصـرف في جميع أمور دولتها وطولع بأنه ولد 
الملك المظفر يوسف ابن عمر الذي له شبهـة تمسـك بأذيـال المواقـف المستعصيـة وهـو مستصحـب الحـال علـى زعمه أما ما 

علم الفرق بين األحياء واألموات أو ما تحقق الحال التي بين النفي واإلثبات أصدرناها إلى الرحـاب التعزيـة والمعالم اليمينة 
فاستبد وتولى آبره فلم يعرج على أحد أن أمر اليمن ما برحـت نوابنـا تحكـم فيـه باآلية الصحيحة تشعر من تولى عنها 

والتفويضات التي هي غير جريحة وما زالت تحمل إلى بيت المال المعمور وما تمشي به الجمال مشيًا وئيدًا وتقذفه بطون 
   . فاسده وبحال دياره ومعاهدهالجواري إلى ظهور اليعمالت وليدًا ويطالعنا بأمر مصالحه وم

ولـك أسـوة بوالـدك فلـان هـال اقتفيت ما سنه من آثاره ونقلت ما دونته أيدي الزمن من أخباره واتصل بمواقفنا الشريفة أمور 
   . صدرت منك

منها وهي العظمى التي ترتب عليها ما ترتب قطع الميرة عن البيت الحرام وقد علمت أنه واٍد غير ذي زرع وال يحل ألحٍد أن 
   . يتطرق إليه بمنع

   . ومنها انصبابك إلى تفريغ مال بيت المال في شراء لهو الحديث ونقض العهود القديمة بما تبديه من حديث

   . ر من عقود اسمنا وخلو تلك األماآن من أمور عقدنا وحلنـاومنها تعطيل أجياد المناب

ولـو أوضحنا لك ما اتصل بنا من أمرك لطال والتسعت فيه دائرة المقال رسمنا بها والسيف يود لو سبق القلم حده والعلم 
ن الكتـاب وأهـل العـزم المنصور يود لو فات العلم واهتز بتلك الروابي قده والكتائب المنصورة تختـار لـو بـدرت عنـوا

والحـزم يـودون إليـك إعمـال الرآاب والجواري المنشآت قد تكونت من ليٍل ونهار وبزرت آصور األفلية لكنها على وجه 
الماء آاألطيار وما عمدنا إلى مكاتبتك إال لإلنذار وال احتجنا إلى مخاطبتك إال لإلعذار فأقلع عما أنت بصدده مـن الخيـالء 

ب وانتظـم فـي سلـك من استخلفناه فأخذ بيمينه ما أعطي من آتاب وصن بالطاعة من زعمت أنهم مقيمون تحت لواء واإلعجـا
   . علمك ومنتظمون في سلك أوامر آلمك وداخلون تحـت طاعـة قلمـك

   . فلسنـا نشن الغارات على من نطق بالشهادتين لسانه وقلبه وامتثل أوامر اهللا المطاعة عقله ولبه

   . ودان بما يجب من الديانة وتقلد عقود الصالح والتحف مطارف األمانة

   . ولسنا ممنا يأمر بتجريد سيٍف إال على من علمنا أنه خرج عن طاعتنا ورفض آتاب اهللا ونزع عن مبايعتنا

تدعي منه رسوًال إلى فأصدرنا مرسومنا هذا إليه نقص عليه من أنباء حلمنا ما أطـال مـدة دولتـه وشيد قواعد صولته ونس
مواقفنا الشريفة ورحاب ممالكنا المنيفة لينوب عنـه في قبول الوالية مناب نفسه وليجن بعد ذلك ثمار شفقاتنا إن غرس شجر 

   . طاعتها

ومن سعادة المرء أن يجني ثمار غرسه بعد أن يصحبه من ذخائر األموال ما آثر قيمًة وخف حمًال وتعالـى رتبـه وحسـن 
   . واشـرط علـى نفسـك فـي آـل سنـة قطيعًة ترفعها إلى بيت المال مثـًال

أن تكـون علـى هـذا األمر ممن مال ورتب جيشًا مقيمًا تحت علم السلطان األجل الملك الناصر للقاء العدو   ! وإياك ثـم إيـاك
   . المخـذول التتـار ألحـق اللـه أولهـم بالهلـاك وآخرهـم بالبـوار

ـت تفاصيل أحوالهم المشهورة وتواريخ سيرهم المنكورة فاحرص على أن يخصك من هذا المشرب السائـغ أوفـر وقـد علم
نصيـب وأن تكـون ممـن جهـز جيشـًا فـي سبيـل اهللا فرمى بسهم فله أجٌر آان مصيبًا أو غيـر مصيب شاآرًا بر مواقفنا 

   . المبرورة
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ستمريت مرعى بغيك فقد منعناك التصرف في البالد والنظر في أحكام العباد حتى وإن أبى حالك إال أن استمريت على غيك وا
   . تطأ خيلنا العتاق مشمخـرات حصونك وتعجل حينئذ ساعة منونك

وما علمناك غير ما علمه قلبك وال فهمناك غير مـا حدسـه لبـك وال تكـن آالصغيـر يزيـده آثـرة التحريـك نومـًا وال ممـن 
   . ال يومـًا فيومًاغـره اإلمهـ

   . أعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاه موفقًا إن شاء اهللا تعالى

األسلوب الثاني أن يفتتح الكتاب بخطبة إما مصدرًة بآية من القرآن الكريم أو دونه آمـا يكتـب عـن اإلمـام الحاآـم بأمـر اللـه 
لى السلطـان الملـك الناصـر أحمـد ابـن الملـك الناصـر محمـد بن أبـي العبـاس أحمـد بـن المستكفـي باللـه أبي الربيع سليمان إ

قالوون وهو بالكرك يستدعي حضـوره إلـى قلعـة الجبـل بالقاهرة المحروسة لتقليد السلطنة الشريفة بعد خلع أخيه الملك 
   . األشرف آجك ابن الناصر محمد وإمساك األمير قوصون ومن معه من األمراء

لدر الملتقط أنه آتبه في قطع البغدادي الكامل بين يدي األمير قطلوبغا الفخري آافل السلطنة الشريفة وهذه وقد ذآر صاحب ا
ألـم تـروا أن اللـه سخـر لكـم مـا فـي السمـوات ومـا فـي األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرًة وباطنًة ومن الناس من   "   : نسخته

   .  " آتاٍب منيٍر  يجادل في اهللا بغير علٍم وال هًدى وال

فالحمد للـه الـذي أسبـغ نعمـه الظاهـرة والباطنـة وألـف قلـوب أوليائـه المتفقـة والمتباينـة وأخـذ بنواصـي أعدائـه المراجعـة 
 والبائنة وأعلى جد هذه الدولة القاهرة وأطلع في أسنة العوالي نجومها الزاهرة وحرك لها العزائم فملكت واألمور بحمد اهللا

ساآنة والبالد والمنة هللا آمنة والرعايا في مكانها قاطنة والسيوف في أغمادها مثل النيران في قلوب حسادها آامنة وأقام أهل 
الطاعة بالفـرض واستوفـى بهم القرض وقالوا الحمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض وأعز أنصار المقام الشريـف 

دوه حصـره وأتـى بدولتـه الغـراء تسمـو شموسهـا وتثمر غروسها وتظهر في حلل الصباح العالـي وأعـز نصـره وأعـد لعـ
المشرق عروسها وتجيء منه بخير راع للرعية يسوسها وبشره بالملك الدوام وسره بما اجتمع له من طاعة األنام وأقدمه على 

م وال يزال مؤيد الههم مؤآد الذمم مجدد البيعة علـى آرسي ملكه تظله الغمام وأراه يوم أعدائه وآان ال يظن أن يرى في المنا
رقـاب األمـم وال برحت أيامه المقبلة مقبلًة بالنعم خضر األآناف على رغم من آاد وغيظ من رغم وال فتئت عهود سلفه 

ادة سلطانه الشريفة تنشأ له آما آانت ورعاياه تدين له بما دانت وجنوده تفديه من النفوس بأعز ما ذخرت وما صانت وسع
   . تكشف الغمم وتنشر الذمم وتعيد إلى أنوف أهل األنفة الشمم وتحفظ ما بقي ألوليائه من بياض الوجوه وسواد اللمم

سطرهـا وأصدرهـا وقـد حققـت بعوائـد اللـه الظنـون وصدقـت الخواطـر العيون وأنجز اهللا وعده وأتم سعدهن وجمع على 
ـرق فـرق عـدوه وأباتـه بدائـه ووطـد لرقيه المنابر ورجل لترقيه العساآر وهيأ لمقاتل أعدائه في مقامه الكريم قلوب أوليائـه وف
   . أيدي أوليائه السيوف البواتر

وأخذ قوصون وأمسك ونهب ماله واستهلـك وهدمـت أبنيتـه وهـدت أفنيتـه وخربـت ديـاره وقلعت آثاره وأخليت خزائنه 
وما مانعت عنه تلك الربائب التي ظنها قساور وال ناضلت تلك القسي التي طبعها أساور  وأخرجت من بطون األرض دفائنه

   . وال أغنى عنه ذلك المال الذي ذهب وال ذلك الجوهر الذي آان عرضًا لمن نهب

ا خرج من وأعيد إلى المهد ذلك الطفل الذي أآل الدنيا باسمه وقهر أبناءها بحكمه وموه به على الناس وأخلى له الغاب وم
الكناس وغالب به الغلب حتى وطيء الرقاب وداس األعقاب وخادع ودله الشيطان بغـروره ودلـس عليـه عاقبـة أمـوره فاعتـد 

بعتـاده واعتـز بقيـاده واغتر بأن األرض له وما علم أن األرض هللا يورثها مـن يشـاء مـن عبـاده فأمسـك ومعـه رؤوس 
   . س أتباعـه ومنهم الطنبغـاأشياعـه وجصـرت بالخـوف نفـو

وقـد أحـاط العلـم الشريـف بكيفيـة وصوله وحقيقة الخبر وما قاساه في طريقه من العبر وداس عليه حتى وصل من وخز 
   . اإلبر
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وآذلك من جاء معه وخلف وراءه الحق وتبعه بعد الهزيمة التي ألجأهم إليها خوف العساآر المنصورة التي قعدت لهم على 
ريق وأخذت عليهم بمدارج أنفاسهم في فم المضيق وعبئـت لهـم صفـوف الرجـال وأعـدت لهـم حتـوف اآلجـال وحيرتهـم الط

   . فـي سعـة الفجـاج وأرتهـم بـوارق المـوت فـي سحـب العجـاج

هم سعادة سلطان المقام ثـم لـم يصلوا إال وهم أشالٌء ممزقة وأعضاٌء مفرقة قد فني تحتهم الظهر وقني بيومهم الدهر وساقت
   . العالي إلى شقاوتهم وهم رقود وعبئت لهم الخيل والخلع إال أنها مالبس الذل وهي القيود

فأخذوا جميعًا ومـن آانـوا علـى مواالتـه وفارقـوا الجماعـة لمواتاتـه وحملـوا إلـى الحبـس النائـي المكان وأودعوا أحياًء في 
   . نالوا المقصد إال أنهم ما أمنوا الفوات ملحده إال أنهم آاألموات وقد

ووآل بحفظهم إلى أن يشرف سرير الملك بقعود مقامه وعقود أيامه الحوالي وسعود زمانه الذي ال يحتم بالنجوم إال خدم 
   . الليالي

ة المقام العالي ال بمنة أحد وال وهذا النصر إنما تهيأت وهللا الحمد أسبابه وهذا الفتح إنما فتحت بمشيئة اهللا أبوابه بمنة اهللا وني
بمنة بأس من أقدر وال يأس من حجر وما قضى اهللا به من سعادة هذه األيام ومضى به القدر السابق وعلى اهللا التمام وبمظافرة 

   . الجناب الكريم السيفي قطلوبغا الفخري الساقي الناصري أدام اهللا نصرته لهذه العصابة المؤيدة

ي ماونت وقضاء قواضبه التي ما انثنت وبموازرة من التف عليه من أآابر األمراء وبما أجمعوا عليه من وبمضاء عزائمه الت
مظافرة اآلراء ونزولهـم علـى النيـة ال يضرهـم مـن خذلهـم وال يهينهـم مـن بذلهـم وال يبالون بعساآر دمشق المقيمة على 

يهم من جنـود البلـاد وجيـوش العنـاد وال لواهـم مـا آـان يبعـث إليهـم حلب ومن مال إليهم وتماأل معهم عليهم ومن انضاف إل
ذلـك الخائـن مـن وعيـده وال والهم ما آاد يخطف أبصارهم من تهديده والبالوا بما ألب عليهم من جند الشام من آل أوب 

ـاء وال تشككهم أن السيف أصدق منه وصب عليهم سيوله من آـل صـوب وخادعهـم بالرسائـل التـي مـا تزيدهـم عليـه إال إب
إنباء حتى ولى ال تنفعه الخدع وال تنصره البدع فما أسعدته تلـك الجموع التي جمعها وال أجابته تلك الجنود التي سار عليها 
 إلى مكمن أجله وال وقت تلك السيوف التي لم يظهر له من بوارقها إال حمرة الخجل حتى أخذ مع طاغيته بل طاغوته بمصر
ذلك األخذ الوبيل وقذف به إلى مهوى هلكة سيل ذلك السبيل وقام من بالديار المصرية قيام رجٍل واحد وتظافروا على إزالة 

ذلك الكافر الجاحد ولم يبق من األمراء إال من بذلك الجهد وجمـع قلـوب الرعيـة والجنـد وفعـل في الخدمة الشريفة ما لم يكن 
الجمر وتواترت الكتب بما عمت به البشرى من إقامة البيعة باسمه الكريم وأنه لم يبق إال من منه بد حتى حمد األمر وخمد 

أعطـى اليميـن وأعطـى اليميـن وأتـم الحلـف إتمامـًا ال يقـدر معـه ثميـن وأقيمـت لـه السكة والخطبة فرفع على المنابر اسمه 
لبشائر ونهبت المسـرات السرائـر وتشوقـت أوليـاء هـذه الدولـة وتهلل به وجوه النقود وظهر على أسارير الوجود وضربت ا

   . القاهـرة أدام اللـه سلطانهـا إلـى حضـور ملكها وسفـور الصبـاح إلذهـاب ما أبقته عقابيل تلك الليلة من حلكها

ضرر الكبير ومثله ال يعلم ومنه والمقام العالي ما يزداد علمًا وال يزاد عزمًا وهو أدرى بما في التأخير وبما في بعده من ال
يتعلم فهو أعلم بما يجب من مسابقة قدومه للبشير وما سيعن من معاجلته المتطاء جواديه ظهر الخمـال وبطـن السريـر فاللـه 

الما في تعجيل حفظ هذا السوام المشرد وضم هذا الشمل المشتت ونظـم هـذا العقـد المبـدد وجمـع آلمة اإلسالم التي ط  ! اللـه
افترقت وانتجاع عارض هذه النعمة التي أبرقـت وسرعة المسير فإن صبيحة اليوم المبارك الذي يعرف من أوله قد أشرقت 

   . فما بقي ما به يقتدر وال سوى مقدمه السعيد ينتظر

وقد آتبناها ويدنا ممدودة لمبايعته وقلوب الخلق آلها مستعدة لمتابعته وآرسي الملك قد أزلف له مقعده ومؤمل الظفر قد أنجز 
له موعده والدهر مطاوعه والزمان مسعده وطوائـف أوليائـه ليوم لقائه ترصده والعهد له قد آتب ولواء الملك عليه قد نصـب 

طـب والدينـار والدرهـم هـذا وهـذا لـه مـا قـد ضرب ولم يبق إال أن يقترب وترى العيون منه ما والمنبـر باسمـه عليـه قـد خ
ترتقب ويجلس على السرير ويزمع المبشر ويعزم على المسير وتزين األقاليم ويبين لتسيير شهابه ما آان يقرأ له في التقاويم 

لسماء مجرورًا وحبل وليه متصًال وقلبه مسرورًا ومقدمه يحوز له ال زال جيب ملكه على األقطار مزرورًا وذيل فخاره على ا
   . من إرث آبائه نعمًا جمة وملكًا آبيرًا إن شاء اهللا تعالى
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األسلوب الثالث ما استقر عليه الحال في زماننا إلى خالفة اإلمام المتوآل على اهللا خليفة العصر افتتاح المكاتبة بالسالم وهـو 
ة بالسالم ويؤتى في ألقاب المكتوب إليه بما آتب من األلقاب عن السلطان على ما سيأتي ذآره في المكاتبات أن تفتتـح المكاتب

   . السلطانيات في الباب الثاني من هذه المقالة إن شاء اهللا تعالى

امس في الكتب الصادرة أعز ال الطرف الخ  : مثال ذلك أن تكون المكاتبة إلى نائب الشأم مثًال فالذي يكتب إليه عن السلطان
عن الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية آتب الخلفاء الفاطميين وفيه ثالث جمل في آتيهم على سبيل االجمال الجملة الثانية في 
الكتب العامة وعي على اسلوبين االسلوب االول ان يفتتح الكتاب بلفظ من عباهللا ووليه ابي فالن فالن االمام الفالني على ما 

دم ترتيبه االسلوب الثاني ان يفتتح الكتاب بخطبة مفتتحة بالحمد هللا الجملة الثالثة في الكتب الخاصة آالمكاتبة الى الوزير تق
ومن في معناه الطرف السادس في الكتب الصادرة عن خلفاء بني امية باالندلس آتب خلفاء بني امية باالندلس الطرف السابع 

الموحدين اتباع المهدي بن تومرت آتب الخلفاء الموحدون وهي على اسلوبين االسلوب االول في الكتب الصادرة عن الخلفاء 
   . ان تفتتح المكاتبة بلفظ من فالن الى فالن ره لما يرضاه سالٌم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

األمر آلـه فال يمنع منه االستبداد أما بعد فالحمد هللا الذي له االقتدار واالختيار ومنه العون ألوليائه واإلقدار وإليه يرجع 
   . واالستئثار

والصالة على محمد نبيه الذي ابتعثت بمبعثه األضواء واألنوار وعمرت بدعوته األنجاد واألغوار وخصم بحجته الكفر 
ي المعلوم والكفار وعلـى آلـه وصحبـه الذيـن هـم الكرام األبرار والمهاجرين واألنصار والرضا عن اإلمام المعصوم المهد

   . القائم بأمر اهللا حين غيرته األغيار وتقدم االمتعاض له واالنتصار

وهذا آتابنا آتب اهللا لكم نظرًا يريكم المنهـج ويلفيكـم األبهـج فاألبهـج وآتاآـم اللـه مـن نعمـة اإليمـان وعصمـة االنقيـاد لـه 
اهللا تعالـى وال استظهـار إال ولما جعل اهللا هذا األمر العظيم  واإلذعان ما تجدون به اليقين والثلج من حضرة مراآش حرسها

رحمًة لخلقه ومطية لرقيه وقرارًة إلقامة حقه وحمـل حملتـه الدعاء إليه والداللة به عليه والترغيب في عظيم ما عنـده ونعيـم 
ه المخلصة من الخطوب المهلكة واألحوال مـا لديـه وجعـل اإلنـذار واإلعـذار مـن فصوله المستوعبة وأحكامه المرتبة ومنجات

المعطبة رأينا أن نخاطبكم بكتابنا هذا أخذًا بأمر اهللا تعالى لرسوله في المضاء إلى سبيله والتحريض على اغتتام النجاء 
 عنه في وتحصيله وإقامة الحجة في تبليغ القول وتوصيله فأجيبوا رفعكم اهللا داعي اهللا تسعدوا وتمسكوا بأمر المهدي رضي اهللا

اتباع سبيله تهتدوا واصرفـوا أعنـة العنايـة إلـى النظـر في المآل والتفكر في نواشيء التغير والزوال وتدبروا جري هذه 
   . األمـور وتصـرف هـذه األحـوال واعلمـوا أنـه ال عـزة إال بإعزاز اهللا تعالى فهو ذو العزة والجالل

دنيا دار الغرور وسوق المحال وليس لكم في قبول النصيحة وابتداء التوبـة الصحيحـة والعمـل فال  " وال يغرنكم باهللا الغرور   " 
بثبـوت اإليمـان فـي هـذه العاجلـة الفسيحة إال ما تحبونه في ذات اهللا تعالى من األمنة والدعة والكرامـة المتسعـة والمكانـة 

   . الممتنعة المرفعـة والتنعيـم بنعيـم الراحـة المتصلـة والنفـس

   . فنحن ال نريد لكم ولسائر من نرجو إنابته ونستدعي قبوله وإجابته إال الصالح األعم والنجاح األتم

وتأملوا سددآم اهللا من آان بتلك الجزيرة حرسهـا اللـه مـن أعيانهـا وزعمـاء شانها هل تخلص منهم إلى ما يوده وفاز بما 
وة الوثقى واستبقى لنفسه من هذا الخير األدوم األبقى وتنعم بما لقي من هذا النعيم المقيم يدخره ويعده إال من تمسك بهذه العر

ويلقى وأما من أخلد إلى األرض واتبع هواه ورغب بنفسه عن هذا األمر العزيز إلى ما سواه فقد علم بضرورتـي المشاهـدة 
   . حـادث االنتقام أخسر ما تنقل بهواالستفاضـة سـوء منقلبـه وخسـارة مذهبـه ومطلبـه وتنقـل منـه 

   . وحق عليكم وفقكم اهللا ويسرآم لما يرضاه أن تحسنوا االختيار وتصلوا االدآار واالعتبار وتبتدروا االبتدار

وما حق مـن انقطـع إلـى هـذا األمـر الموصـول الواصل وأزمع ما يناله من خيـره المحـوز الحاصـل أن ينالـه منكـم شاغـٌل 
لـه عـن مقصـوده ويحيـط بـه مـا يصرفـه عـن محبوبـه ومـودوده فقـد آـان منكـم فـي أمـر أهـل بلنسية حين إعالنهم بكلمة يشغ

التوحيـد وتعلقهـم بهـذا األمـر السعيد ما آان ثم آان منكم في عقب ذلك ما اعتمدتموه في أمر أهـل لورقـة وفقهم اهللا حين ظهر 
   . اختصاصهم وبان إخالصهم



 

515 
 

   . وليس لذاك وأمثاله عاقبٌة تحمد فالخير خير ما يقصد والنجاة فيما ينزح عن الشر ويبعد

وإنا لنرجو أن يكفكم عـن ذلـك وأشباهه إن شاء اهللا تعالى نظٌر موفق ومتاٌع محقق ويجذبكم إلى مواالة هذه الطائفة المبارآة 
   . مكن لكـم فـي طاعتـه أسبـاب تأميلكم وترجيكم بمهجاذٌب يسعد وسائق يرشد واهللا يمن عليكم بما ينجيكم وي

   . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

   . وآتب في السادس عشر مـن جمادى اآلخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة

أبو الميمون عن أن تفتتح المكاتبة بلفظ أما بعد واألمـر فيـه علـى نحـو مـا تقـدم فـي األسلـوب قبله بعد البعدية آما آتب 
   . المستنصر باهللا أحد خلفائهم إلى بعض نوابه وقد نقض العهد على بعض المهادنين من النصارى

أما بعد حمد اهللا اآلمر بالوفاء والعهود والصلـاة علـى سيدنـا محمـد المصطفـى الكريـم سيـد الوجـود وعلـى آلـه وصحبـه 
اإلمـام المعصـوم المهـدي المعلوم اآلتي بالنعت الموجود في الزمن المحدود وعن ليـوث البـأس وغيـوث الجـود والرضـا عـن 

خلفائه الواصلين بأمره إلى التهائم والنجود والدعـاء لسيدنـا الخليفـة اإلمـام المستنصر باهللا أمير المؤمنين بسعٍد تذل له 
ر تدبر عواقبه وإذا عزم على رآوب غرٍر ألفى معاطبـه مـن النواصي ويهد األقطار القواصي فكتبناه آتبكم اهللا ممن إذا هٌم بأم

   . فالنـة آألهـا اللـه تعالى

وقد بلغنا ما آان منكم من اآتساح النصارى والزيادة على ذلك باختطاف األساري ونعوذ باهللا من شهوٍة تغلـب عقـًال ونخـوٍة 
   . تعقـب هوانـًا وذًال

   . وقـد أخطأتم في فعلتكم الشنعاء من ثالثة أوجه أحدها أنه خالف ما أمر اهللا تعالى به من الوفاء بالعهـد والوقـوف مـع العقـد

   . والثانـي عصيـان األمـر العزيـز وفيـه التعزيـز بالمهـج وترك السعة للحرج

يستعر وضررًا يعدم فيه المنتصر فليتكم إذ تجليتم بالعصيان والثالث أنكم تثيرون على أنفسكم من شر عدوآم قصمه اهللا شررًا 
ورضيتم الغدر المحرم في سائـر األديـان ثبتـم للعدو إذا دهمكم ولقيتموه بالجانب القوي متى زحمكم بل تتدرعون له الفرار 

   . وتترآونـه فـي مخلفيكـم ومـا اختـار

   . زؤوآـم ألـف بـدرة وال تصيبونهم مرة إال أصابكم ألف مرةوقـد جربتـم مـراٍت أنكـم ال ترزؤونهـم ذرة إال ر

وإلى متى تنهون فال تنتهون وحتام تنبهون فال تنتبهون فـإذا وافاآـم آتابنـا هـذا بحـول اللـه وقوتـه فـأدوا من أسرتم إلى مأمنه 
   . بوبـرة وردوا ما انتهبتم إلى مسرحه وال تمسكـوا مـن األسـارى بشعـرة وال مـن الماشيـة

ومن سمعنا عنه بعد وصول هذا الكتاب أنه تعدى هذا الرسم وخالف هذا الحكم أنفذنا عليه الواجب وحكمنا فيه المهند القاضب 
فلتسرع من نومة الغفلة إفاقتكم وال تتعرضوا من الشر لما تعجز عنه طاقتكم ونحن معترفون ما يكون منكـم مـن تـأنٍّ أو بـدار 

   . بمـا يصـدر عنكـم مـن إقـرار وإنكـار وهـو يرشدآم بمنه ومقابلـون لكـم

   . والسالم عليكم ورحمة اهللا

ثم طرأ بعد ذلك اإلآثار من ألقاب خلفائهم في المكاتبات الصادرة عنهم والمبالغة في مدحهـم وإطراحهـم علـى مـا سيأتـي   : قلت
   . ار إلى األبواب السلطانية بالديار المصرية فيما بعد إن شاء اهللا تعالىذآره في الكالم على المكاتبات الواردة من ملوك األقط

الطرف الثامن وهي على ضربين الضرب األول ما يضاهي األجوبة في االبتداء وهو على أسلوبين األسلوب األول أن يفتتح 
ام الفالني أمير المؤمنين إلى آخر الصدر الجواب بلفظ من فالن إلى فالن مثل أن يكتب من عبد اهللا ووليه أبي فالن فالن اإلم
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أمـا بعـد وينسـاق منـه إلـى ذآـر الكتاب الوارد وعرضه على الخليفـة وما اقتضته   : علـى مـا تقـدم فـي االبتـداءات ثـم يقـال
   . آراء الخالفة فيه ويكمل على نحو االبتداء

د بـن ملكشـاه السلجوقـي فـي جواب آتابه الوارد عليه يخبره بأن آما آتب عن المقتفي ألمر اهللا إلـى غيـاث الديـن مسعـو
من عبد اهللا أبي عبد اهللا محمد اإلمام المقتفي ألمر اهللا أمير   : بعض من آان خرج عن طاعته دخل فيها وانحاز إليه وهو

   . المؤمنين إلى فالن بألقابه

أما بعد أطال اهللا بقاءك فإن آتابك عرض بحضرة أمير المؤمنين معربًا عن أخبار سعادتك وجري األمور على إرادتك وبلوغ 
األغراض من الوجهـة التـي توجهـت إليهـا واألطـراف التـي أشرقت سعادتك عليها بميامن ما تثق به من الطاعة اإلمامية 

وأن رآـن الديـن محمـدًا ومـن انضـم إلى جملته وانتظم في سلك موافقته لما وتضمره وتعتقده من اإلخالص وتستشعـره 
ظفروا منك بذمام اطمأنوا إليه وسكنوا وأمان وثقوا به ورآنوا أبصروا الرشد فاتبعوه واستجابوا الداعي إذ سمعوه وأذعنوا 

وائك إلى باب همذان ليكون تقرير القواعد لطاعتك مسرعين وانقادوا إلـى متابعتـك مهطعيـن علـى استقـرار مسيرهـم تحت ل
الجامعة للمصالح عند وصولها والتوفر على تحري ما تقر به الخواطر مع حلولها واالنفصال إلى من يفد إلى األبواب العزيز 

   . ومؤتنسًا بقرب الـدار ومستسعـدًا بالخدمـة الشريفـة اإلمامية المؤذنة ببلوغ األوطار

ه وجدد ذلـك لديـه مـن االبتهـاج واالغتبـاط الواضـح المنهـاج مـا تقتضيـه ثقتـه بجانبـك واعتقاده ووقف عليه وعرف مضمون
وتعويله على جميل معتقـدك واعتمـاده واعتضـاده مـن طاعتـك بحبـٍل ال تنقـض األيـام مبرمه وسكونه من والئك إلى وزر ال 

دت به هذه النعمة العميمة والموهبة الجسيمة من إجابة األدعية التي تروع المخاوف حرمه وواصل شكر اهللا تعالى على ما شه
ما زالت جنودها نحوك مجهزة ووعوده جلت عظمته بقبول أمثالها منجزة وإمدادك منها بأمدادس تستدعي لك النصر 

لتقرير األنس من روائع وتستنزله وتستكمل الحظ من آل خير وتستجزله وتبلغ األمـل منـك فيمـن هـو العـدة للملمات والحامي 
الشتات ومن ببقائه تكف عن االمتداد أآف الخطوب وتطلق وجوه المسار من عقل القطوب ويأبى اهللا العادل في حكمه وحكمته 

الرؤوف بعباده وخليقته إال إعالء آلمة الحـق بالهمـم اإلماميـة واإلجـراء علـى عوائـد صنيعتـه الحفيـة الكافلـة بصالح العباد 
رعية وقد أقيمت أسواق التهنئـة بهـذه البشـرى وأفـادت جـذًال تتابـع وفـوده تترى ال سيما مع اإلشارة إلى قرب األوبة التي وال

   . تدني آل صالح وتجلبه وتزيل آل خلل أتعب القلوب وتذهبه

في نجح المساعي بأوله  وإلى الباري جل اسمه الرغبة في اختصاصك من عنايته بأحسن ما عهدته وأجمله وصلة آخر وقتك
   . وأن ال يخلي الدار العزيزة من إخالصك في والئها ورغبتك في تحصيل مراضيها وشريف آرائها

هـذه مناجاة أمير المؤمنين أدام اهللا تأييدك ابتغى اهللا جزاءك فيها على عادة تكرمته وأعرب بها عـن اعتقـاده فيـك وطويتـه 
بتهاجه بنعمة اهللا عندك وخيرته فتأملها تأمًال يشاآـل طاعتـك الصافيـة مـن الشوائـب ومكانك األثيل في شريف حضرته وا

واألقـذاء وتلقهـا بصـدق االعتمـاد عليهـا وحسن اإلصغاء تفز باإلصابة قداحك ويقرن بالتوفيـق مغـداك ومراحـك إن شـاء اللـه 
   . تعالـى والسالم عليك ورحمة اهللا وبرآاته

آتاب الفاطميين عن الحافظ لدين اهللا أحد خلفائهم إلى شمس الدولة أبي منصور محمد بن ظهير الدين بن وآما يكتب بعض 
نوري بن طغتكين ببعلبك جوابًا عن آتابة الوارد عنه على الخليفة ويذآر أنه حسن لفخر الملك رواج وروده علـى الخليفـة 

بد المجيد أبي الميمون اإلمام الحافظ لدين اهللا أمير المؤمنين إلى أمير بالديـار المصريـة ويذآـر نصرتـه من عبد اهللا ووليه ع
   . فالن

أما بعد فإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين آتابك من يد فتاة ووزيره وصفيـه وظهيـره السيـد األجـل األفضل الذي بذل نفسه 
برهانًا وأسبغ النعمة على أهلها بأن جعله فيهم ناظرًا في نصرة الدين تقى وليانًا وأوضح اهللا الدولة الحافظية بوزارته حجًة و

ولهم سلطانًا ووفقه في حسن التدبيـر والعمـل بمـا يقضـي بمصالـح الصغيـر والكبير وبما أعاد المملكة إلى أفضل ما آانت 
ياسته بين البعيد عليه من النضرة والبهجة ولم يخرج المادحون لها إذا اختلفوا عن التحقيق وصدر اللهجة فقد سـاوت س

والقريـب وأخـذ آـلٌّ منهمـا بأجـزل حـظ وأوفـر نصيـب وسـارت سيرتـه الفاضلـة فـي اآلفـاق مسيـر المثـل واستوجـب مـن 
   . خالقـه أجـر من جمع في طاعته بين القول والعمل
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وشكر اآلالء بما يضاهي ما وشفع عرضه من وصفك وشكرك والثناء عليك وإطابة ذآرك وأنهى ما أنت عليه من الوالء 
   . ذآرته فيه مما علم عند تالوته وأصغي إليه عند قراءته

وقد استقر بحضرة أمير المؤمنين مكانك من المشايعة وموقعك من المخالصة وآونك من والء الدولة على قضية آسبتك شرفًا 
من بلغه وال يطاول من ناله وآنت في ذلك  تفيأت ظالله وأفاضت عليك ملبسًا جررت أذياله وسمت بك إلى محل ال يباهى

سالكًا للمنهج القويم ومعتمدًا ما أهل بيتك عليه في القديم وال جرم أنه عاد عليك من حسن رأي أمير المؤمنين بما تقصر عنه 
ن بالحبل آل أمنيـة ويشهد لك بمخالصٍة جمعت فيها بين عمٍل ونية واهللا يضاعف أجرك على اعتصامك من طاعة أمير المؤمني

   . المتين ويوزعك شكر ما منحك من االستضاءة بنور الحق المبين

فأما األمير األسفهسالر فخر الملك رواج وبعثك له على الوصول إلى الباب وحضك إياه على التعلق من الخدمة بمحصد 
ناصحة والخدمة ويسأل سؤال من األسباب فما آان اإلذن له في ذلك إال ألن آتابه وصل بملتمسه وعـرض فيه نفسه وبذلك الم

يعرف قدر العارفة باإلجابة إليه وموقـع النعمـة فأجيـب إلـى ذلـك إسعافـًا لـه بمـراده وعمًال برأي الدولة فيمن يرغب إلى 
اء التحيز إليها مـن أقطاره وبالده وإال فال حاجة لها إليه وال إلى غيره ألن اهللا تعالى وله الحمد وفر حظها من األوليـ

واألشيـاع واألنصـار واألتبـاع والعساآـر والجيـوش واألجنـاد واألنجـاد واألعـوان األقويـاء الشـداد وعبيـد الطاعـة الذيـن 
يتبـارون في النصح ويتنافسون في االجتهاد والحرص وسعة األموال وعمارة األعمال وجمع الرجال في العزائم بين األفعال 

واألقوال ولو وصل المذآور لكانت المنة للدولـة عليـه والحاجـة لـه فـي ذلـك ال إليـه قـال اللـه عـز مـن قائـل :   "  يمنـون عليـك 
 أن أسلمـوا قل ال تمنوا علي إسالمكم بل اهللا يمن عليكم أن هداآم لإليمان إن آنتم صادقين .  

ـى طرابلس وظفره بقومصها وقتله إياه مع من بها وعظيم أمره فيها فاهللا تعالى يعز اإلسالم وينشر لواءه وأمـا توجهـه إل  " 
ويعلي مناره ويخذل أعداءه وينصر عساآره وأجناده ويبلغه في أحـزاب الكفر والضالل مراده وهو عز وجل يمتعك من 

   . هذا واعمل به إن شاء اهللا تعالى الوالء بما منحك وينيلك في دينك ودنياك أملك ومقترحك فاعلم

األسلوب الثاني أن يفتتح الجواب بلفظ أما بعد آمـا يكتـب عـن المقتفي إلى السلطان محمود بن محمد السلجوقي جوابًا عن 
وطار أما بعد فإن آتابك عرض بحضرة أمير المؤمنين ناطقًا بدرك األ  : آتابه الوارد بإخباره باجتماعه مع عمه سنجر ونسخته

وحصول المقاصد على اآلثار وما أنهيته من االجتماع بعز الدنيا والدين جمع اهللا في طاعته شملكما ووصل باأللفة والتوادد 
ومن إآرام الوفادة الذي أنت أهله ووليه وحقيٌق أن يتبع وسميه لديك وليه والموافقـة على آل حال آذنت ببلوغ   ! حبلكما

ساعي على أتم وفاق وتقررها وانتظام األمور على أجمل معتاد وأآمل مراد وأحسن اتساق األغراض وتيسرها ونجاز الم
واطراد واستقرار القواعد على الوصف الجامع أشتـات االتفـاق الـدال علـى صـدق المحافظـة بينكمـا وفـرط اإلشفـاق محفوفـًا 

قلدك على االتصـال نجادهـا فتهللت بهذا النبإ المبهج أسرة بالسعادة التي ال تزال مآثرك في الطاعة اإلمامية تملك قيادها وت
البشرى وأصبح الجذل بمكانه أفعم عرفًا وأذآى نشرًا وقامت ألجلـه فـي عـراص الدار العزيزة مواسم أضحت المسرة بها 

ل خطب مواٍف أن مفترة الثغور ضاحكة المباسم وجديٌر بمن آان له من الهمم الشريفة مدٌد واٍف ومنجٌد يدفع في صدر آ
تكتنفه الميامن والسعود ويصدق في آل مرًمى ينحوه من النجح الموعـود وتنقـاد لـه المصاعـب ذلـًال ويعود بيمن نقيبته آل 

عاٍف من الصالح جديدًا مقتبًال وال ينفك صنع اهللا جل اسمه لطيفـًا وبرباعه محدقًا مطيفًا والتوفيق مصاحبه أنى حل وثوى أو 
إلى وجٍه ولوى واهللا يمتع أمير المؤمنين منك بالعضد الذي يذب عن دولته ويحامي ويناضل دونها بجنود اإلخالص ثنى عنانه 

ويرامي وال يخليـك من رعايته التي ال يزال يستقر فيها إليك ويرغب إليه في إسباغ لباسها عليك حتى تتسنى لك المطالب معاً  
   . ويغدو الزمان فيما ينشأ متبعًا

مفاوضة أمير المؤمنين إليك أدام اهللا تأييدك أجراك فيها على مألوف العادة وجـدد لـك بها برود الفخار والسعادة فاجر هذه 
على وتيرتك في إتحاف حضرتـه بطيـب أخبـارك ومجـاري األمور في إيرادك وإصدارك تهد إليها ابتهاجًا وافرًا وابتسامًا 

   . فرًا إن شاء اهللا تعالىيظل لثامه عن حمد اهللا المسند بها سا

الضرب الثاني أن يكون االفتتاح في الجواب مصدرًا بما فيه معنى وصول المكاتبة إلى الخليفة داللة االفتتاح على وصول 
المكاتبة فقـد جـرت عـادة المتقدميـن مـن الكتـاب فـي التعبير عن ذلك بلفظ العرض على الخليفة ويؤتى فيه آمـا آتـب العـالء 

ـن موصاليا عن القائم بأمر اهللا إلى أتسز عند ورود آتابه على أبواب الخالفة يتضمن انتظامه في سلك الطاعة وغلبته ب
عرض بحضرة أمير المؤمنين ما ورد منك داًال على تمسكك من الطاعة اإلمامية بما ال تزال تجد فيـه مالبـس   : األعداء وهو

رائر السعد محصفة في آل حلٍّ وترحال منبئًا عن توفرك على المقامات التي انتقمت بها التوفيـق حـاًال بعـد حـال وتجد به م
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للهدى من الضالل واستقمت فيها حتى أجلت عن آل صالح ممتد الظالل شاهدًا بما أنت عليه من مواالٍة ال تألو جهدًا في 
   . لصواب عامدًا وترى فيه قاصدًا الجتالب الخيـر عائـدًاالتزام شروطها بادئًا عائدًا وال تخلو فيها من حسن أثٍر يكون لدعائم ا

   . ووقـف عليـه وقـوف من ارتضى ما يتوالى من قرباتك التي ال تزال في إعذاب ورودها ساعيًا

ك ولما يفضي إلى إعشاب مرعاها في طلب الحمد مراعيًا وانتضى منك للخدمة بتلك األعمال حسامًا باترًا آجال بقايا الكفر هنا
ماضيًا في آل ما يقضي بانفساح مجال آمالك في الدهر ومبارك واعتد لك بما أنهاه عنك رسول اهللا أمير المؤمنين العائد من 

قبلك وأوضحه من زلفك التي شفع قولك فيها عملك وطالع به الرسول الذي نفذته معه لقصد بابه والمناب في تأآيد دواعي 
يه المحل الذي ستجني ثمره آلما يطيب ويحلو ويسلم من آل االستزادة ويخلو ويعز مهر النجح وتمهيد أسبابه وحل آل ذلك لد

الفوز به على غيرك ويغلو وتأثل لك من الرتبة بحضرته ما يدني لك آل مطلب إلى مرادك آثل ويدوي قلب آل منحرف عن 
مت بالطاعة آمالهم إلى توقل هضـاب وفائك مائـل وصـرت مـن أعيـان الخلصـاء الذيـن وسمت الهدى أفعالهم بالحمد وس

المجـد فمـا تـم بـك الغيـر إال وتنقطـع دونـك أعناقهـا وترجـع في جلباب الخيبة وحيصها إليك وإعناقها وال تمتد نحوك يد ضد 
عة إال ردها عنك جميل اآلراء الشريفة فيك وغلها وأوجب نهلها عن موارد القصور وعلها وآيف ال يكون ذاك ولك في الطا

آل موقٍف اغتذى بلبان الحمد واعتنى باشتهاره بلوغ المدى في وصفه والحد فأحسن اهللا توفيقك فيما أنت بإزائه من إخماد لهب 
   . الباطل بتلك الشعاب وإجهاد النفس في إخمال المتاعب وإذالل الصعاب وأمدك بالعون على ما بدأت لـه مـن جـب

   . نواحيـك فيمـا يليـك وطـب أدواء الفسـاد فـي

ومـع مـا فـزت بـه مـن هـذه المنحـة التـي قـد جاز قدرها التقدير والظن وجاد لك الدهر فيها بما آان شح به على أمثالك وضن 
فيجب أن تستديمها وتحصن من النغل أديمها بمزيـٍد مـن الخدمـة تنتهـز الفـرص باإلسراع إليه والبدار وتنتهج أقوم الجدد في 

يراد منه باإلصدار وتنفد وسعك فـي آـل مسًعـى ينثنـي إليـك عنـان الثنـاء معـه وتنفـق عمـرك فـي آـل أمٍر يجمع لك مقابلة اإل
مرأى الرضا عنك ومسمعه لتجد من جدوى ذلك ما ينظم في السعادة شملك ويضحى به القياد فيما يصدق أملـك أملـك وأن 

حـت آنفـك وتجعـل االشتمال على مصالحهم معربًا عن فضل شغفك بالخير وآلفك تحمـد السيـرة فـي الرعايـا الذيـن غـدوا ت
فإنهم ودائع اهللا تعالى يلزم أن تحمى من ضياع يتسلط عليها في حال وتحيا من در اإلحسان برضاٍع ال يخطر الفطام عنه ببال 

الحيف عنهم أو إزالة آله ليكونوا في أفيـاء فال تقفن عند غايـة في إفاضة الفضل عليهم وإسباغ ظله واعتمادهم بتخفيف ثقل 
األمـن راتعيـن ولخـرق آـل ملـم بحسـن مالحظتـك راقعيـن فالـذي يـراه أميـر المؤمنيـن فـي فرضك حتى يزداد باعك طوًال 

عمى لديك عند وال يترك لك على الزمان اقتراحًا وال سوًال يقتضي أن يتبع آل سابٍق إليك من اإلحسان بالحق ويمرع جناب الن
   . ذر آل شارق

وآذلك يرى أن يجدد لك من تشريفه المنور مطالع الفجر المنوه بالذآر في الدهر الذي ال تزال الهمم العالية تصبو إلى الفوز 
به وتميل وتقف عند حد الرجاء والتأميل ما أصحب رسولك المشار إليه لتـدرع مـن خاللـه مـا الشـرف األآبـر فـي مطاويه 

   . متطي من صهوة العز فيه ما يبعد على النظراء إدراك مراميـهوت

ويجـب أن تتلقى مقدم ذلك عليك بما ينبيء عن اقتران النعمة الغراء فيه وأقمار أهلة التوفيـق عنـدك بمـا تقصـد فـي المعنـى 
من ضروب التشريفات ما يقر فيك وتنتحيـه وإذا عـاد رسولـك إلـى بـاب أميـر المؤمنيـن حسـب مـا ذآرت أصدر على يده 

عيون من يودك ويقر في مغانيك آـل سعد يوري فيه زندك فاسكن إلى حبائك بالمزيد من آل رتبة أهلت لها وآن بحيث الظن 
فيك توقر عليك أقسام الحمد آلها وثق بمترادف آالٍء ينضم لديك شملها ويثقل آل آاهٍل حملها الطرف التاسع في الكتب 

والة العهد بالخالفة لم أقف على مكاتبٍة صريحة التصوير عن والة العهد غير أن اإلمام أبا جعفـر النحـاس فـي الصادرة عن 
من عبد اهللا أبي فالٍن اإلمام الفالني إلـى فلـان أتبـع ذلـك بـأن   : صناعـة الكتـاب بعـد أن ذآـر أن صـورة المكاتبـة عن الخليفة

   . اء يكاتب عنه بالتصدير إال اإلمام وولي العهد ولـم يـزد علـى ذلـكوليـس أحـد مـن الرؤس  : قـال

   . يكتب من عبد اهللا أبي فالن فالن باسمه وآنيته ونعته  : وقـد فسـر ابـن حاجـب النعمان في ذخيرة الكتاب التصدير بان قال

   . أمير المؤمنين أبي فالن  : ويقال

   . أما بعد فإن أمير المؤمنين يحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو إلى آخره على ما تقدم بيانه



 

519 
 

وذآر النحاس في الكالم على العنوان من الرئيس إلى المرؤوس أنه يحذف من الكتاب عن ولي العهد لفظ اإلمام ولفظ أمير 
   . ولي العهد  : المؤمنين ويقال فيه

ة عن ولي العهـد مشابهـٌة للمكاتبـة عـن الخليفـة وأن لفـظ ولـي العهـد فـي المكاتبـة عنـه يقـوم مقـام وظاهر ذلك أن المكاتب
أميـر المؤمنين في المكاتبة عن الخليفة نفسه وحينئذ فيتجه أن تكون المكاتبة عنه من عبد اهللا أبي فالٍن فالٍن المعتضد باهللا مثًال 

   . ولي عهد المسلمين

   . فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم سالٌم عليك

   . فإن آذا وآذا ويؤتـى علـى المقصـد إلـى آخـره  : أما بعد

   . وعلـى ذلـك يـدل آلـام صاحب ذخيرة الكتاب

   . وآذلـك المكاتبـة عـن ولـي العهـد  : فإنه قال بعد ذآر المكاتبـة عـن الخليفـة

   . على أن المكاتبة عن ولي العهد قد بطلت في زماننا جملًة

   . الطرف العاشر من المكاتبات عن الخلفاء المكاتبات إلى أهل الكفر وآان الرسم فيها أن يكتب من فالن إلى فالن

   . يها إلى المقصود بأما بعدويقع التخلص ف

   . ويختم الكتاب بلفظ والسالم على من اتبع الهدى

فقد حكى أبو هالل العسكري في آتابه األوائـل أنـه آـان على الروم ملكٌة وآانت تالطف الرشيد ولها ابن صغير فلما نشأ 
تقفور ملك الروم فقتلها واستولى على ملكها  فوضت األمر إليه فعاث وأفسد فخافت أمه على ملك الروم فقتلته فخرج عليها

أما بعد فإن هذه المرأة وضعتك موضع الشاه ووضعت نفسها موضع الرخ وينبغـي أن تعلـم أني أنا الشاه   : وآتب إلى الرشيد
   . وأنت الرخ

   . فأد إلي ما آانت المرأة تؤدي إليك

   . لمؤمنين إلى تقفور آلب الرومفلما قرأ الكتاب قال لكتابه من عبد اهللا هارون أمير ا

   . أما بعد فقد فهمت آتابك والجواب ما تراه ال ما تسمعه والسالم على من اتبع الهدى

   . إنـه آتـاب الجـواب مـا تـراه ال ما تسمعه وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار  : ويقـال

   . وال يخفى ما في ذلك من البالغة مع اإليجاز

مـن عبـد اللـه   : الحافظ لدين اهللا أحد خلفاء الفاطميين بمصر إلى صاحب صقلية وما معها من ملوك الفرنجوآمـا آتـب عن 
ووليـه عبـد المجيـد أبي الميمون اإلمام الحافظ لدين اهللا أمير المؤمنين إلى الملك بجزيرة صقليـة وأنكورية وأنطاآية وقلورية 

   . وأرشده إلى العمل بطاعته في مصادره وموارده  !  في مقاصدهوسترلو وملف وما انضاف إلى ذلك وفقه اهللا

سالٌم على من اتبع الهدى وأمير المؤمنين يحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو ويسأله أن يصلي على جده محمٍد خاتم النبيين وسيد 
   . مًاالمرسليـن صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه الطاهريـن األئمـة المهديين وسلم تسلي



 

520 
 

أما بعد فإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل مـن جهتـك ففـض ختامـه واجتلـي وقـريء مضمونـه وتلـي 
   . ووقعـت اإلصاخـة إلـى فصولـه وحصلـت اإلحاطـة بجملـه وتفاصيله

ى على نعمه وتوسيعك القول فيما واإلجابة تأتي على أجمعه وال تخل بشيء من مستودعه أما ما افتتحته به من حمد اهللا تعال
أوالك من إحسانه وآرمه فإن مواهب اهللا تعالى ومننه التي جعـل تواليهـا اختبار شكر العبد وامتحانه على أنه بخائنة األعين 
 وما تخفي الصدور عليم وهو القائـل فيمـن أثنـى عليهـم :   "  أولئـك الذيـن امتحـن اللـه قلوبهـم للتقوى لهم مغفرٌة وأجٌر عظيٌم  " 

ال يزال مضاعفها ومرادفها ومتبعا سالفها آنفها وهو يوليها آًال من عبيده بقدر منزلته عنده ويخـص أصفياءه بأوفى مما تمناه 
   . اآلمل المبالغ ووده

اشديـن مـا غـدت مستقدمـات الحمـد والشكـر عنـد لوازمـه مستأخـرة واهللا تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين وآباءه األئمة الر
إذ آـان أفردهـم دون الخليفة بأن أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم معها اآلخرة واختصهم من حبائه بما ال يحصيه عدد وخولهم من 

   . آالئه بما ال يقوم بشكره أحد

ما شرحته من عدوان أهلها وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلها وأما ما ذآرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجربة ل
واجترائهم في الطغيان على أسباب ال يجوز التغافل عن مثلها واستعمالهـم الظلـم تمـردًا وتماديهـم فـي الغـي تباهيًا في الباطل 

ه نائية وخليٌق أن يأخذه اهللا من مأمنـه وغلوًا يأسًا من الجزاء لما استبطأوه فإن من آانت هذه حالته حقيٌق أن تكون الرحمة عن
أخذًة رابية آما أنه من آان من أهل السالمة وسالكًا سبيل االستقامة ومقبًال على صالح شانه وغير متعد للواجب في سره 
هجه وإعالنه تعين أن نوفر من الرعاية سهمه ونجزل من العناية نصيبه وقسمه ويؤمن مم يقلقه ويزعجه ويقصد بما يسره ويب

   . ويصان عن أن يناله مكـروه ويحمى من أذًى يلم به ويعروه

وأما شكرك لوزيرك األمير تأييد الدولة وعضدها عز الملك وفخره نظام الرياسة أمير األمراء فـإن مـن تهـذب بتهذيبـك 
   . يوتخلـق بأخالقـك وتـأدب بتأديبـك ال ينكـر منـه إصابة المرامي وال يستغرب عنده نجح المساع

   . وواجٌب عليه أن ال يجعـل قلبـه إال مثـًوى للنصائـح وأن ال يـزال عمره بين غاٍد في المخالصة ورائح

وأما المرآب العروس ووصول آتاب وآيله ذاآرًا ما اعتمده مقدم أسطولك من صونه وحمايته وحفظه ورعايته وإعادة ما 
لخاص الحافظي ففعٌل يجمل عنك صدره ويليق بك أن ينسب إليك ذآره وخبره آان أخذ منه قبل المعرفة بأنه جاٍر في الديوان ا

ويدل على علـم أصحابـك برأيك وإحكام معاقدة المودة ويعرب عن إيثارك إبرازها آلما تقادم عهدها في مالبس بهجة مستجـدة 
   . ي أعز مقرٍّ وأآرم مستودعوهذا الفعل من خالئقك الرضية غير مستبدع وقد ذخرت منه عند أمير المؤمنين ما حصل ف

ال جرم أن أوامره خرجت إلى مقدمي أساطيله المظفرة بما يجنيك ثمرة ما غرسته ويعلي منار ثنائك الذي قررته على أقوى 
أصٍل وأسسته وقد نفذت مراسيمـه بإجرائـك علـى غالتـك المستمـرة فـي المسامحة بما وجب للديوان عما وصل برسمك على 

رسـم األميـر تأييـد الدولـة وزيـرك والرسوليـن الوارديـن عـن حق الورود إلى ثغر اإلسكندرية حماه اهللا تعالى ثم مراآبـك وب
   . إلى مصر حرسها اهللا وحق الصدور عنهما وآل ما يتصل من جهتك فعلى هذه القضية

بتسييرهم إليك محافظـًة علـى مـرادك  وأما شكرك على األسرى الذين أمر أمير المؤمنين بإطالقهم إجابًة لرغبتك ورسم
وبغيتـك فأوزعنـا شعارهـم أنهـم عتقـاء شفاعتـك وأرقـاء منتـك فذلـك مـن الدالئـل علـى مـا ينطـوي عليه من جميل الرأي 

   . وآريم النية ومن الشواهد بأنه يوجب لك ما ال يوجبه ألحٍد من ملوك النصرانية

جدد أسره وإنهاؤك أن ذلك مما يهمك أمره فقد شفعك أمير المؤمنين باإلجابة إليك على ما وأما سؤالك اآلن في إطالق من ت
ألف من آريم شيمته وسير إليك مع رسولك من تضمن الثبت ذآـر عدتـه وقـد علمـت مـا آـان مـن أمر بهرام ووصوله إلى 

وقذفتـه ديـاره ال مـال لـه وال حـال وال عشيـرة وال رجـال الدولة الفاطمية خلد اهللا ملكها شريدًا طريـدًا قـد نبـت بـه أوطانـه 
فقبلته أحسن قبول وبلغت به في اإلحسان ما يزيد على السول وغمرته من اإلنعام ما يقصر عن اقتراحـه آـل أمل وجعلته 

   . فواضلها يقلب الطرف بين الخيل والخول
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ـى البغيـة والـإرادة إلـى أن جرت نوبٌة اقتضى التدبير في وقتها أن وآانت أموره آل يوم في نمو وزيـادة وأحوالـه توفـي عل
عدقت به الوزارة ونيطت به السفارة فوسوس له خاطره ما زخرفه البطر وزينه وصوره الشيطان وحسنه وأظهر ما ظهرت 

عثـر عليهـا باألرمنيـة أماراته ووضحت أدلته وعالماته فاستدعى قبيله وأسرته وجنسه وعشيرته بمكاتبات منه سرية وخطوط 
فكانـوا يصلـون أول أول إلى أن اجتمع منهم عشرون ألف رجل من فارٍس وراجل ومن جملتهم ابنا أخيه وغيرهما من أهله 

فدلوه بالغرور وحملوه على ما قضى باالستيحاش منه والنفور وقووا عزمه فيما يؤدي إلى اضطراب األحوال واختالل األمور 
   . لمنصورة مما أساء به سياستهم وأبوا الصبـر علـى مـا غيـر به رسمهم وعادتهمفامتعض العساآر ا

فلما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الحال فيه وتيقن أن التغافل عنه يقضي بما يعسر استدراآه وتالفيه فكاتب وليه وصفيه 
صلـت لـه الرياسـة باآتسابـه وانتسابـه وغدا النظر الذي ربي في حجر الخالفة وسما به استحقاقه إلـى أعلـى درج اإلنافـة وح

   . في أمور المملكة ال يصلح لغيره وال يليق إال به السيد األجل األفضل وهو يومئذ والـي األعمـال الغريبـة

وصـدرت آتـب أميـر المؤمنيـن تشعره بهذا األمر الصعب وتستكشف به ما عرا الدولة من هذا الخطب فأجاب دعاءه ولبى 
نداءه وقام قيام مثله ممن أجزل اهللا حظه من اإليمان وجعله جل وعز حسنـة هـذا الزمـان واختصـه بعنايـة قويـة وأمـده بمـواد 

   . ج عن االستطاعة البشريةعلويـة وأيـده بإعانٍة سماوية تخر

فجمع الناس وقام خطيبًا فيهم وباعثًا لهم على ما يزلفهم عند اهللا ويحظيهم وموضحًا لهم ما يخشى على الدولة من األمر المنكر 
فاجتمعوا إليـه آاجتماعهـم يـوم المحشـر وعضـت النجـود واألغـوار وامتلـأت السهول واألوعار وضاقت األرض على سعتها 

   . الخالئق وارتفعت في توجههم لطلب المذآور األعذار والعوائقب

   . ولم يبق فضاٌء إال وهو بهم شرق وال أحٌد إال وهو منزعٌج بقصده وعلى تأخر ذلك قلق

وآان بهرام وأصحابه باإلضافة إليهم آالشامة في اللون البسيط وآالقطرة في البحر المحيط وساروا مع السيـد األجـل األفضـل 
   . نحـوه مسارعيـن وعلـى االنقضـاض عليهم متهافتين

   . ًا ويعد السالمـة حلمـًافلما شعر بذلك لم يبق له قرار والذ بالهرب والفرار يهجر المناهل ويطوي المراحل ويرى الشرود غنم

واستقـرت وزارة أميـر المؤمنيـن لهـذا السيـد األجـل األفضل الذي لم تزل فيه راغبة وله خاطبة ونحو توليه إياها متطلعة 
وإلى نظره فيها مبادرًة متسرعة ولم تنفك لزينة دستها مستبطئـة وفي التلهف على تأخر ذلك معيدًة مبدئة فأحسن إلى الكافة 
قوًال وفعًال وعمل في حـق الدولـة مـا لـم يجعـل لـه فـي الـوزراء شبهـًا وال فـي الملـوك العظمـاء مثـًال وغدا للملة الحنيفة 

   . حجًة وبرهانًا وأولى األولياء إعزازًا وتكريمًا واألعداء إذالًال وإهوانًا

تلـة غـادر فلذلـك انتضـاه أميـر المؤمنيـن حسامـًا باتـرًا وصان الخالفة عن نفاذ حيلة وتمـام غيلـة ومخادعـة ماآـر ومخا
ماضـي الغرار واجتباه همامًا في المصالح ال يطعم جفنه غير الغرار واصطفاه خليًال وظهيرًا لتساوي باطنـه وظاهـره فـي 

   . الصفاء واستخلصه لنفسه لمفاخره الجمة التي ليس بها من خفاء

سلك الوفاق وعمت الخيرات بوزارته عموم الشمس بأنوارها جميع اآلفاق فسعدت بنظره الجدود  وانتظمت األمور بكفالته في
   . وتظاهرت ببرآاته الميامن والسعود

وأصبح غصن المعالي بيمنه مورقًا وعلـى الملـة مـن يمـن آرائـه تمائم من مس الحوادث ورقى فآثاره توفي على ضياء 
   . ندة الصفاح ومآثره تفوت شاو الثناء وغاية االمتداحالصباح وعزماته تزري بمضاء المه

   . فاهللا تعالى يحفظ النعمة على الخالفة الحافظية ويوزع شكره على سبوغها آافة البرية بكرمه وفضله ومنه وطوله

وجهٍة ولما أمعن بهرام في الهرب وجدت العساآر المنصورة وراءه في الطلب وضاقت عليه المسالك وتيقن أنه في آل 
يقصدها هالك عاد لمكارم الدولة وعواطفها وسأل أمانًا على نفسه من متالفها فشملته الرحمة وآتب له األمان فعاودته النعمة 

   . واختلط برجال العساآر المنصورة وصار حظه بعد أن آان مبخوسًا من الحظوظ الموفورة
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قل من لغٍة إلى لغٍة أخرى اضطرب مبناه فاختل معناه وال سيما إن وأما اعتذار الكاتب عما وجه إليه بأن من الكالم ما إذا ن
غرس فيه لفٌظ ليس في إحدى اللغتين سواه فقد أبان فيما نسب إليه السهو فيه عن وضوح سببه وقد قبل عذره ولم تفك يده عن 

   . التمسك به

بدواعي المجد ملية فإنه وصـل وتسلـم آـل صنـف وأمـا مـا سيرتـه إلـى خزائن أمير المؤمنين تحفة وهدية وأبنت به عن همة 
منـه متولـي الخزائـن المختصـة به بعد عرضه على الثبت المعطوف آتابك عليـه وموافقتـه وقـد أجـري رسولـك فـي إآرامـه 

   . ومالحظتـه علـى أفضـل ما يعتمد مع مثله بمنزلة من ورد من جهته وعلى قدر من وصل برسالته

المؤمنين من أمراء دولته ووجوه المقدمين بحضرته األمير المؤتمن المنصور المنتخب مجد الخالفة تاج المعالي  وقد سير أمير
فخر الملـك موالـي الدولة وشجاعها ذا النجابتين خالصة أمير المؤمنين أبا منصور جعفرًا الحافظي رسوًال بهذه اإلجابة لما هو 

ومستصوب اعتماده وألقـي إليه ما يذآره ويشرحه وعول عليه فيما يشافه به  معروف من سداده موصوٌب من مستوفق قصده
   . ويوضحه وأصحبه من سجاياه وألطافه ما تضمنه الثبت الواصل على يده إبانًة لمحلك عنده وموقفك منه ومكانك لديه

   . يسكن إلى معرفته ويثق بعلم حقيقته وأمير المؤمنين متطلـع إلـى ورود آتبـك متضمنـًة مـن سـار أنبائـك وطيـب أخبـارك ما

   . فاعلم هذا واعمل به إن شاء اهللا تعالى

  انناي زمالفصل الثالث من الباب الثاني من المقالة الرابعة في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم مما الجاري عليه الحال ف

وك إلى أهل اإلسالم المكاتبات إلى اهل االسالم وفيه أطراف الطرف وهو على قسمين القسم األول المكاتبات الصادرة عن المل
األول في مكاتباته إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وفيه ثالث جمل الجملة األولى في ترتيب آتبهم إليه صلى اهللا عليه وسلم 

لمكاتبة إليه صلى اهللا عليه وسلم على سبيل اإلجمال آانت أمراء سراياه صلى اهللا عليه وسلم ومن أسلم من الملوك تفتتح ا
باسمه صلى اهللا عليه وسلم ويثنون بأنفسهم ويأتون بالتحميد والسالم عليه صلى اهللا عليه وسلم ويتخلصون إلى المقصود بأما 

   . بعد أو بغيرها ويختمون بالسالم

   . وملوك الكفر يبدأون بأنفسهم وربما بدأوا باسمه صلى اهللا عليه وسلم

   . وآان المكتوب عنه منهم يعبر عن نفسه بلفظ اإلفراد

   . أنا ولي وقلت وفعلت  : مثل

   . وربما عبر بعض الملوك عن نفسـه بنـون الجمع

ثم إن آان المكتوب عنه مسلمًا خاطبه صلى اهللا عليه وسلم بلفظ الرسالة والنبوة مع آاف الخطاب وتاء المخاطب وإن آان 
   . ف والتاء المذآورتينآافرًا خاطبه بالكا

   . وربما خاطبه باسمه

   . فإن آان المكتوب عنه مسلمًا ختم الكتاب بالسالم عليه صلى اهللا عليه وسلم

أما عنونة هذه الكتب فيظهر أنهـا إن افتتحـت باسمـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وثنـي باسـم المكتـوب إليـه عنونـت آذلـك فكتـب 
لمحمٍد رسول اهللا أو نحو ذلك وفي الجانب األيسر من فالن وإن آانت ممن يفتتح المكاتبة باسم نفسه عنونت في الجانب األيمن 
   . على العكس من ذلك
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الجملة الثانية في صورة مكاتبتهم إليه صلى اهللا عليه وسلم وفيه أسلوبان األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة باسم المكتوب إليه 
وليد رضي اهللا عنه إليه صلى اهللا عليه وسلم بإسالم بني الحـارث بالكتاب الذي تقدمت إجابته صلى اهللا آما آتب خالد بن ال

   . عليه وسلم عنه وهو على ما ذآره ابن هشام في السيرة

اته فإني أحمد السالم عليك يا رسول اهللا ورحمة اهللا وبرآ  : لمحمٍد النبي صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا من خالد بن الوليد  " 
   . إليك اهللا الذي ال إله إال هو

أما بعـد يـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـك فإنـك بعثتنـي إلـى بنـي الحـارث ابـن آعـب وأمرتني إذا أتيتهم أن ال أقاتلهم ثالثة 
تـاب اللـه وسنة نبيه وإن لم يسلموا أيام وأن أدعوهم إلى اإلسالم فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم اإلسالم ثالثـة أيـام وآ

   . قاتلتهم

يا بني الحارث   : إني قدمت إليهم فدعوتهم إلى اإلسالم ثالثـة أيـام آمـا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعثت فيهم آتابًا
   . أسلموا تسلمـوا

فأسلمـوا ولـم يقاتلـوا وأنـا مقيـٌم بيـن أظهرهـم آمرهم بما أمر اهللا به وأنهاهم عما نهاهم اهللا عنه وأعلمهم معالم اإلسالم وسنة 
   . النبي حتى يكتب إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .  "   ! والسالم عليك يا رسول اهللا ورحمة اهللا وبرآاته

   . لحبشة إليه صلى اهللا عليه وسلم في جواب آتابه صلى اهللا عليه وسلم إليهوآمـا آتب النجاشي ملك ا

إلى محمٍد رسول اهللا من النجاشي أصحمة سالٌم عليك يا رسول اهللا وحمة اهللا وبرآاته الذي ال إله إال هو الذي هداني   " 
   . لإلسالم

ورب السماء واألرض إن عيسـى عليه السالم ما يزيد على أما بعد فقد بلغني آتابك يا رسول اهللا فما ذآرت من أمر عيسى ف
وقد قربنا ابن عمك وأصحابه   : ما ذآرت ثفروقًا إنه لكما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقـدم ابن عمك وأصحابه وفي رواية

   . الميـنوأشهد أنك رسول اهللا صادقًا مصدقًا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديـه للـه رب الع

وقـد بعثت إليك يا بني وإن شئت أتيك بنفسي فعلت يا رسول اهللا فإني أشهد أن ما تقوله حق والسالم عليك ورحمة اهللا وبرآاته 
وآمـا آتـب المقوقـس صاحـب مصر إليه صلى اهللا عليه وسلم جواب آتابه الوارد عليه منه في روايٍة ذآرها ابن عبد الحكم   " 

   . مٍد بن عبد اهللا من المقوقس عظيم القبط سالٌم عليكلمح  "   : وهو

   . أما بعد فقد قرأت آتابك وفهمت ما ذآرت فيه وما تدعو إليه

وقد علمت أن نبيًا قد بقي وآنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أآرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكاٌن في القبط عظيٌم 
   . والسالم عليك وآسوٍة وأهديت إليك بغلًة لترآبها

   . ولم يـزد علـى هـذا  " 

   .  " بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم   " وزاد غيـره أن فـي أول الكتـاب 

   . باسمك اللهم من المقوقس إلى محمٍد  : أن في آتابه إليه  : وذآـر الواقـدي

تفضيًال وأنزل عليك قرآنًا مبينًا فكشفنا عن خبرك  أما بعد فقد بلغني آتابك وفهمته وأنت تقول إن اهللا أرسلك رسوًال وفضلك
فوجدناك أقرب داٍع دعا إلـى اللـه وأصـدق مـن تكلـم بالصدق ولوال أني ملكت ملكًا عظيمًا لكنت أول من آمن بك لعلمي أنك 

   . خاتم النبيين وإمام المرسلين
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   . والسالم عليك مني إلى يوم الدين

مكاتبة باسم المكتوب عنه آما آتب مسيلمة الكذاب إليه صلى اهللا عليه وسلم الكتاب الذي تقدمت األسلوب الثاني أن تفتتح ال
   . من مسيلمة رسول اهللا إلى محمد رسول اهللا  "   : إجابته صلى اهللا عليه وسلم في المكاتبات الصادرة عنه وهو

   .  " األرض ولكن قريشًا قوٌم يعتدون أما بعد فإني قد أشرآت في األمر معك إن لنا نصف األرض ولقريش نصف 

الجملة الثالثة صلى اهللا عليه وسلم وبعد وفاته أمـا الكتـب التـي آتبـت إليه صلى اهللا عليه وسلم قبل ظهوره فقد حكى صاحب 
سالم والتحيـة الهناء الدائم بمولـد أبو القاسم أن تبعًا األول حين مر بموضع المدينة النبوية على ساآنها أفضل الصالة وال

واإلآـرام أخبـره مـن معـه مـن علمـاء أهـل الكتـاب أن هذا الموضع مهاجر نبي يخرج في آخر الزمان فعمر هناك مدنيًة 
أمـا بعـد يا محمد فإني آمنت بك وبربك ورب آل شيٍء وبكتابة الذي   "   : وأسكن فيها جماعًة من العلماء وآتب إليه آتابًا فيه

نا على دينـك وسنتـك آمنـت بربـك ورب آـل شـيٍء وبكـل مـا جـاء مـن ربـك مـن شرائـع اإلسالم واإليمان ينزله عليك وأ
وإني قلت ذلك فإن أدرآتك فيها ونعمت وإن لم أدرآك فاشفع في يوم القيامة وال تنسني فإني من أمتك األولين وتابعتك قبل 

   . وختم الكتاب  " يك إبراهيم مجيئك وقبل أن يرسلك اهللا وأنا على ملتك وملة أب

إلـى محمـد بـن عبد اهللا خاتم   "   : وآتـب عنوانـه  " هللا األمر من قبل ومن بعد ويومئٍذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا   " ونقش عليه 
   .  " صاحبه  المرسلين ورسول رب العالمين صلى اهللا عليه من تبع األول حمير أمانة اهللا في يد من وقع إليه أن يدفعه إلى

ودفعه إلى رئيس العلماء الذين رتبهم بالمدينة فبقي عنده وعند بنيه يتداولونه واحدًا بعد واحـٍد حتـى هاجـر النبـي صلـى اهللا 
   . عليه وسلم إلى المدينة فلقيه الذي صار الكتاب إليه يومئٍذ من بني ذلك العالم في طريق المدينة ودفع إليه الكتاب

ـب التي تكتب إليه صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته فقد جرت عادة األمة من الملوك وغيرهـم بكتابـة الرسائـل إليه وأمـا الكت
صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته بالسالم والتحية والتوسل والتشفع به إلى اهللا تعالى في المقاصد الدنيوية واألخروية وتسييرها 

   . إلى تربته صلى اهللا عليه وسلم

   . وأآثر الناس معاطاًة لذلك أهل المغرب لبعد بالدهم ونزوح أقطارهم

ومن أحسن ما رأيت في هذا المعنى ما آتب به ابن الخطيب وزير ابن األحمر باألندلـس وصاحب ديوان إنشائه عن سلطانه 
يقنعني أني بـه متكيـٌف فزمزمه طويل إذا فاتنـي ظـل الحمـى ونعيمه آفاني وحسبي أن يهب نسيمه و  : يوسف بن فرج بن نصر

دمعي وجسمي حطيمه يعود فؤادي ذآر من سكن الغضا فيقعده فوق الغضا ويقيمه ولم أر شيئًا آالنسيم إذا سرى شفى سقم 
القلب المشوق سقيمه نعلـل بالتذآار نفسًا مشوقًة ندير عليها آأسـه ونديمـه وما شفني بالغـور رنـٌد مرنـٌح وال شاقني من وحش 

جرة ريمه براني شـوٌق للنبـي محمـٍد يسوم فـؤادي برحـه مـا يسومـه أال يا رسول اهللا ناداك ضارٌع على البعد محفوظ الوداد و
سليمه مشوٌق إذا ما الليل مد رواقـه تهـم به تحت الظالم همومه إذا ما حديٌث عنك جاءت به الصبا شجاه من الشوق الحديث 

ميعهـا ويشرح ما يخفى وأنـت عليمـه وتعـوزه السقيا وأنت غياثه وتتلفـه البلوى وأنت رحيمه قديمه أيجهر بالنجـوى وأنـت س
بنورك نور اهللا قد أشرق الهدى فأقمـاره وضاحـٌة ونجومـه بك انهل فضل اهللا في األرض ساآبًا فأنـواؤه ملتفـٌة وغيومه ومن 

الخلق األرضى الذي بان فضله ومجد في الذآر العظيم عظيمه  فوق أطباق السماء بك اقتدى خليـل الـذي أوطاآها وآليمه لك
يجل مدى علياك عن مدح مادح فموسر در القـول فيـك عديمـه ولي يا رسول اهللا فيـك وراثـًة ومجدك ال ينسى الذمـام آريمـه 

لقـة الثغـر وعذري في تسويف عزمي ظاهٌر إذا ضاق عذر العزم عمن يلومه عدتني بأقصى الغرب عن تربك العدا جال
الغريـب ورومـه أجاهد منهم فـي سبيلـك أمـًة هي البحر يعيي أمرها من يرومه فلوال اعتناٌء منك يا ملجأ الورى لريع حماه 
واستبيح حريمه فال تقطع الحبل الذي قد وصلته فمجدك موفـور النـوال عميمـه وأنت لنا الغيث الذي نستدره وأنت لنا الظل 

ما نأت داري وأعوز مطمعي وأقلقني شـوٌق تشـب جحيمـه بعثـت بهـا جهـد المقل معوًال على مجدك األعلى الـذي نستديمـه ول
الذي جل خيمه وآلت بها همي وصدق قريحتي فساعدنـي هـاء الـروي وميمـه فال تنسني يا خير من وطيء الثرى فمثلـك ال 

ن وجه الصباح وسيمه إلى رسول الحق إلى آافة الخلق وغمام ينسـى لديـه خديمه عليك صالة اهللا ما ذر شارٌق وما راق م
الرحمة الصـادق البـرق والحائـز فـي ميـدان اصطفـاء الـذي طهر قلبه وغفر ذنبه وختم به الرسالة ربه وجرى في النفوس 

م النشور مجرى األنفاس حبه الشفيع المشفع يوم العرض المحمود في مإل السماء واألرض صاحب اللواء المنشور يو
والمؤتمن على سر الكتاب المسطور ومخرج الناس من الظلمات إلى النور المؤيد بكفاية اهللا وعصمتـه الموفور حظه من 
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عنايته وحرمته الظل الخفاق على أمته من لو حازت الشمس بعض آماله ما عدمت إشراقًا أو آان لآلبـاء رحمـة قلبـه ذابـت 
ومعنـاه وسـر الوجود الذي بهر الوجود سناه وصفي حضرة القدس الذي ال ينام قلبه إذا نامت  نفوسهـم إشفاقـًا فائـدة الكـون

من األنوار من عنصر   " سبحان الذي أسرى   " عيناه البشير الذي سبقت له البشرى ورأى من آيات ربه الكبرى ونزل فيه 
وسد باب الرسالة والنبوة من بعده وأوتي جوامع الكلم  نوره مستمدة واآلثار تخلق وآثاره مستجدة من طوي بساط الوحي لفقده

فوقفت البلغاء حسرى دون حده الذي انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاءت لميالده مصانع الشـام وقصـوره وطفقـت 
لى من اتصلت المالئكـة تحييـه وفودها وتزوره وأخبرت الكتب المنزلة على األنبياء بأسمائه وصفاته وأخذ عهد األنبياء به ع

بمبعثه منهم أيام حياته المفزع األمنع يوم الفزع األآبر والسند المعتمد عليه في أهوال المحشر ذي المعجزات التي أثبتتهـا 
المشاهـدة والحـس وأقـر بهـا الجـن واإلنـس مـن جمـاٍد يتكلم وجذٍع لفراقه يتألم وقمٍر له ينشق وشجر يشهد أن ما جاء به هو 

بدعائه عن مسيرها تحبس وماء من بين أصابعه يتبجس وغمام باستسقائه يصوب وطًوى بصق في أجاجهـا  الحق وشمٍس
فأصبـح ماؤهـا وهـو العذب المشروب المخصوص بمناقب الكمال وآمال المناقب المسمى بالحاشر العاقب ذي المجد البعيد 

جحت لديه قربة البعيد والمقترب سيد الرسل محمد بن عبد المرامي والمراقب أآرم من رفعت إليه وسيلة المعترف المغترب ون
اهللا بن عبد المطلب الذي فاز بطاعته المحسنون واستنقذ بشفاعته المذنبون وسعد باتباعه الذين ال خوٌف عليهم وال هم يحزنون 

ه وعبد طاعته المعتصم من عتيق شفاعت  : صلى اهللا عليه وسلم مـا لمـع بـرق وهمـع ودق وطلعـت شمـس ونسـخ اليـوم أمس
بسببه المؤمن باهللا ثم به المستشفي بذآره آلما تألم المفتتح بالصالة عليه آلما تكلم الذي إن ذآر تمثل طلوعه بين أصحابه وآله 

وإن هب النسيم العاطـر وجد فيه طيب خالله وإن سمع األذان تذآر صوت بالله وإن ذآر القرآن استشعر تردد جبريل بين 
آتبته يا   : حالله الثم تربه ومؤمل قربه ورهين طاعته وحبه المتوسل به إلى رضى ربه يوسف بن إسماعيل بن نصرمعاهده و

رسول اهللا والدمع ماح وخيل الوجد ذات جماح عن شوق يزداد آلما نقص الصبـر وانكساٍر ال يتاح له إال بدنو مزارك الجبر 
   . لجمر وقد مطلت األيام بالقدوم على تربتك المقدسة اللحدوآيف ال يعنى مشوقك باألمر ويوطيء على آبده ا

ووعدت اآلمال ودانت بإخالف الوعد وانصرفت الرفاق والعين بنور ضايحك ما اآتحلت والرآائب إليك ما رحلت والعزائم 
تبرح فيا لها من معاهد قالـت ومـا فعلـت والنواظـر فـي تلـك المشاهـدة الكريمـة لم تسرح وطيور اآلمال عن وآور العجز لم 

فاز من حياها ومشاهد مـا أعطـر رياهـا بلـاٌد نيطـت بهـا عليـك التمائم وأشرقت بنورك منها النجود والتهائم ونزل في 
حجراتها عليك الملك وانجلـى بضيـاء فرقانك فيها الحلك مدارس اآليـات والسـور ومطالـع المعجـزات السافـرة الغـرر حيـث 

   . وض وحتمت وافتتحت سورة الوحي وختمت وابتدئت الملـة الحنيفيـة وتممـت ونسخـت اآليات وأحكمتقضيـت الفر

أما والذي بعثك بالحق هاديًا وأطلعك للخلق نورًا باديًا ال يطفيء غلتي إال شربك وال يسكن لوعتي إال قربك فما أسعد من 
اهللا ضيف آرمك وعفر الخد في معاهدك ومعاهد أسرتك أفاض من حرم اهللا إلى حرمك وأصبح بعد أداء ما فرضت عن 

   .  ! وتردد ما بين داري بعثتك وهجرتك

وإني لما عاقتني عن زيارتك العوائق وإن آان شغلي عنك بك وعدتني األعداء فيك عن وصل سببي بسببك وأصبحت ما بين 
ه في طائفٍة من المؤمنين بك وطنوا على الصبر بحٍر تتالطم أمواجه وعدو تتكاثف أفواجه ويحجب الشمس عند الظهيرة عجاج

نفوسهم وجعلوا التوآل على اهللا وعليك لبوسهم ورفعوا إلى مصارختك رؤوسهم واستعذبوا في مرضاة اهللا تعالـى ومرضاتـك 
وع بوسهـم يطيـرون مـن هيعـٍة إلـى أخـرى ويتلفتون والمخاوف يمنى ويسرى ويقارعون وهم الفئة القليلة جموعًا آجمـ

قيصـر وآسـرى ال يبلغـون مـن عـدو آالـذر عنـد انتشاره معشار معشاره قد باعوا من اهللا تعالى الحياة الدنيا ألن تكون آلمة 
اهللا تعالى هي العليا فيا له منسرب مروع وصريخ إال عنك ممنوع ودعاء إلى اهللا وإليك مرفوع وصبيٍة حمر الحواصـل تخفـق 

ناصـل والصليـب قـد تمطـى ومـد ذراعيـه ورفعـت األطماع بضبعيه وقد حجبت بالقتام السماء فـوق أوآارهـا أجنحـة الم
وتالطمت أمواج الحديد والبأس الشديد فالتقى الماء ولم يبق إال الذماء وعلى ذلـك فمـا ضعفـت البصائـر وال سـاءت الظنـون 

إلى أن نلقاك غدًا إن شاء اهللا تعالى وقد أبلينا العذر وأرغمنا الكفر ومـا وعـد بـه الشهداء تعتقده القلوب حتى تكاد تراه العيون 
   . وأعملنا في سبيل اهللا وسبيلك البيض والسمر

استنبـت رقعتـي هـذه لتطيـر إليـك مـن شوقـي بجنـاٍح خافٍق وتسعد من نيتي التي تصحبها برفيق موافق فتؤدي عن عبدك 
يب بريًا معاهدك الطاهـرة وبيوتـك وتقـف وقـوف الخشـوع والخضـوع تجـاه تابوتـك وتبلغ وتعفر الخد في ترتبك وتمرغ وتط

يـا غيـاث األمـة وغمـام   : وتقـول بلسان التملق عند التشبث بأسبابك والتعلق منكسرة الطرف حذرًا بهرجها من عـدم الصـرف
   . طباعي الرحمة إرحم غربتي وانقطاعي وتغمد بطولك قصر باعي وقو على هيبتك خور

   . فكم جـزت مـن لـج مهـول وجبـت مـن حـزون وسهـول وقابـل بالقبـول نيابتـي وعجـل بالرضـا إجابتي
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   . ومعلوٌم من آمال تلك الشيم وسجايا تيك الديم أن ال تخيب قصد من حط بفنائها وال يظمأ وارٌد أآب على إنائها

م بالصورة وأعطيته لواء الحمد يسيـر آدم فمـن دونه تحت ظالله المنشورة اللهم يا من جعلته أول األنبياء بالمعنى وآخره
وملكت أمته ما زوي له من زوايا البسيطة المعمورة وجعلتني من أمته المجبولـة علـى حبـه المفطـورة وشوقتنـي إلـى معاهـده 

غبتني بالتماس ما لديه فال تقطع عنه أسبابي المبـرورة ومشاهـده المـزورة ووآلـت لساني بالصالة عليه وقلبي بالحنين له ور
   . وال تحرمني في حبه أجر ثوابي وتدارآني بشفاعته يوم أخذ آتابي

   . هذه يا رسول اهللا وسيلة من بعدت داره وشط مزاره ولم يجعل بيده اختياره

فإن لم يكن للقبول أهًال فأنت لإلغضاء والسماح أهل وإن آانت ألفاظهـا وعـرًة فجنابـك للقاصديـن سهـل وإذا آان الحب 
يتوارث آما أخبرت والعروق تدس حسب ما إليه أشرت فلي بانتسابي إلى سعـٍد عميـد أنصـارك مزيـة ووسيلـٌة أثيـرٌة خفيـة 

   . ـي نيةوإن لـم يكـن لـي عمـٌل ترتضيـه فل

فال تنسني ومن بهذه الجزيرة المفتتحة بسيف آلمتك على أيدي خيار أمتك فإنما نحن بها وديعٌة تحت بعض أقفالك نعوذ بوجه 
ربك من إغفالك ونستنشق من ريح عنايتك نفحة ونرتقب من نور محيا قبولك لمحة ندافع بها عدوًا طغى وبغى وبلغ من 

   . مضايقتنا ما ابتغى

فمواقف التمحيص قد أعيت من آتب وورخ والبحر قد أصمت من استصرخ والطاغية في العدوان مستبصر والعدو محلق 
   . والولي مقصر

وطوائف  وبجاهك ندفع ما ال نطيق وبعنايتك نعالج سقيم الدين فيفيق فال تفردنا وال تهملنا وناد ربك فينا  "  ربنا وال تحملنا  " 
والصالة والسالم  أمتك حيث آانوا عنايـٌة منـك تكفيهـم وربـك يقـول لـك وقولـه الحق :   "  وما آان اهللا ليعذبهم وأنت فيهم  " 

أحزابك وآلك صالًة تليق بجاللك وتحق لكمالـك  عليك يا خير من طاف وسعى وأجاب داعيًا إذا دعا وصلى اهللا على جميع
وعلـى ضجيعيـك وصديقيـك وحبيبيـك ورفيقيـك خليفتـك فـي أمتك وفاروقك المستخلف بعده على جلتك وصهـرك ذي 

النوريـن المخصـوص ببـرك ونحلتـك وابـن عمـك سيفك المسلول على حلتك بدر سمائك ووالد أهلتك والسالم الكريم عليك 
   . آثيرًا أثيرًا ورحمة اهللا وبرآاته وعليهم

   . من حضرة جزيرة األندلس غرناطة صانها اهللا ووقاها ودفع عنها ببرآتك آيد عداها

الطرف الثاني من العمال وأمراء السرايا إلى الخلفاء من الصحابة رضوان اهللا عليهم وفيه جملتان الجملة األولى في ترتيب 
مال آانت المكاتبة إليهم تفتتح تارًة بلفظ من فالن إلى فالٍن ويؤتى في الصدر بالسالم والتحميد هذه المكاتبات على سبيل اإلج

   . علـى نحـو مـا تقـدم فـي المكاتبـة عـن الخلفـاء

ها عن ويقـع التخلـص إلـى المقصـود بأمـا بعـد وتارًة يقع االفتتاح بأمـا بعـد ويؤتـى بالمقصود تلو ذلك ويعبر المكتوب عنه في
   . نفسه بلفظ اإلفراد وعن الخليفة بأمير المؤمنين وتحتم بالسالم على أمير المؤمنين

الجملة الثانية في صورة هذه المكاتبات وهي على أسلوبين آما تقدمت اإلشارة إليه األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلفظ 
مير المؤمنين سالٌم عليك فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو أما لفالن من فالن وآـان الرسم فيها أن يكتب لعبد اهللا فالٍن أ

   . بعد فإن آذا

آمـا آتـب عمـرو بـن العـاص إلـى أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب رضي اهللا عنه في جواب الكتاب منه إليه المقدم ذآره 
   . أمير المؤمنين سالٌم عليك فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هولعبد اهللا عمر   "   : في المكاتبة عن الخلفاء من الصحابة وهو

أما بعد فإنه أتاني آتاب أمير المؤمنين يذآر فيه فاشية ماٍل فشا لي وإنه يعرفني قبل ذلك وال مال لي وإنـي أعلـم أميـر 
   . جه الناس وفي رزق أمير المؤمنين سعٌةالمؤمنيـن أنـي ببلـٍد السعـر فيـه رخيـص وأنـي أعالـج مـن الزراعـة مـا يعال



 

527 
 

  ! وواهللا لو رأيت خيانتك حالًال ما خنتك فأقصر أيها الرجل فإن لنا أحسابـًا هـي خيـٌر مـن العمل لك إن رجعنا إليها عشنا بها
لثاني أن تفتتح ولعمري إن عندك من ال يذم معيشة وال تذم له فإن آان ذلك فلم يفتح قفلك ولم يشرآك في عملك األسلوب ا

المكاتبة بلفظ أما بعد ويتوصل منه إلى المقصود آما آتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وهو على بعض أعماله يستعفيه عن 
   . العمل

   . أما بعد فقد آبر سني ورق عظمي واقترب أجلي وسفهني سفهاء قريش فرأي أمير المؤمنين في عمله

رة عن األمراء من العمال وأمراء السرايا أيضًا إلى الكتب الصادرة منهم إلى خلفاء بني الطرف الثالث في المكاتبات الصاد
   . امية وهـي فـي ترتيبهـا علـى مـا تقدم في المكاتبات إلى الخلفاء من الصحابة رضي اهللا عنهم

قدم في المكاتبة عنهم إلى الخلفاء وهي على أسلوبين األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلفظ من فالٍن إلى فالن على نحو ما ت
   . من الصحابة مع زيادة الدعاء بطول البقاء

آما آتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان في جواب آتابه الوارد عليه منه في توبيخه له بسبب تعرضه ألنس بن 
   . مالك رضي اهللا عنه على ما تقدم ذآره

نين أصلح اهللا أمير المؤمنين وأبقاه وسهل حظه وحاطه وال عدمنـاه فقـد وصلنـي آتـاب أميـر لعبد اهللا بن عبد الملك أمير المؤم
المؤمنيـن أطـال اهللا بقاه وجعلني من آل مكروٍه فداه يذآر شتمي وتوبخي بآبائي وتعييري بما آان قبل نزول النعمة بي من 

   . عند أمير المؤمنين أتم اهللا نعمته عليه وإحسانـه إليـه

ويذآـر أميـر المؤمنيـن استطالـًة منـي علـى أنـس بـن مالـك وأمير المؤمنين أحق من أقال عثرتـي وعفـا عـن ذنبي وأمهلني 
   . ولم يعجلني عند هفوتي للذي جبل عليه من آريم طبائعه وما قلـده اللـه مـن أمـور عبـاده

   . راج آربتي فقد ملئت رعبًا وفرقًا من سطواته وقحمات نقماتهفـرأي أميـر المؤمنيـن أصلحـه اللـه فـي تسكين روعتي وإف

وأمير المؤمنين أقاله اهللا العثرات وتجاوز له عن السيئات وضاعف له الحسنات وأعلى له الدرجات أحق من صفح وعفا 
   . وتغمد وأبقى ولـم يشمـت بـي عـدوًا مكبـًا وال حسـودًا مضبـًا ولـم يجرعنـي غصصًا

ف أمير المؤمنين مـن صنيعتـه إلـي وتنويهـه لـي بمـا أسنـد إلـي مـن عملـه وأوطأنـي مـن رقـاب رعيته فصادٌق والذي وص
   . فيه مجزيٌّ عليه بالشكر والتوسل مني إليه بالوالية والتقرب له بالكفاية

على تأدية حقه وبلغني إلى ما فيه  وقد خضعت عند آتاب أمير المؤمنيـن فإن رأى أمير المؤمنين طوقني اهللا بشكره وأعانني
موافقة مرضاته ومد لي في أجله أن يأمر بالكتاب إلي من رضاه وسالمة صدره ما يؤمنني به من سفك دمي ويرد ما شرد من 

   . نومي ويطمئن به قلبي فعل فقد ورد علي أمر جليٌل خطبـه عظيٌم أمره شديٌد آربه

ي وأن ينيله في حزمه وعزمه وسياسته وفراسته ومواليه وحشمه وعماله وصنائعه ما أسأل اهللا أن ال يسخط أمير المؤمنين عل
   . يحمد به حسن رأيـه وبعـد همته

   . إنه ولي أمير المؤمنين والذاب عن سلطانه والصانع له في أمره والسالم

  : ى عبد الملك بن مروان في خالفتهاألسلوب الثاني ويتوصل منه إلى المقصود آما آتب عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما إل
   . أمـا بعـد لعبـد اللـه عبـد الملك أمير المؤمنين من عبد اهللا بن عمر

   . سالٌم عليك فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو وأمرني بالسمع والطاعة على آتاب اهللا وسنة نبيه فيما استطعت
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لوك ومن في معناهم إلى خلفاء بني العباس الكتب الصادرة عن الملوك للخلفء الطرف الرابع في المكاتبات الصادرة عن الم
العباسيين وفيها جملتان الجملة األولى في المكاتبات العامة من الملوك إلى الخلفاء ولها حالتان الحالة األولى ما آان األمر عليه 

فيه على ما تقدم في مكاتبات العمال ونحوهم إلى خلفاء بني  في ابتداء دولة بني العباس وأوساطها أما ابتداء دولتهم فكان األمر
   . أميـة وقـد تقـدم تمثيلـه

إال أنـه زيـد فيـه في صدور المكاتبات سؤال الصالة على النبي صلى اهللا عليـه وسلـم مـن حيـن رتبـه المأمـون فـي صـدور 
قدم بيانه في المكاتبات عن الخلفاء فيما سلف وأما أوساط دولتهم الكتب وتكنية الخليفة من حين أحدثه األمين في آتبه على ما ت

األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلفظ لفالن من فالن   : من حين ظهور ملوك بني بويه غلبتهم على األمر فللكتاب فيه أسلوبان
مقصود بأما بعد والرسـم فيـه على ما وتصدر بالسالم والتحميد وسؤال الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم ويتخلص إلى ال

لعبد اهللا فالن أبي فالن باسمه وآنيته ونعته أمير المؤمنين سالٌم على أمير المؤمنين   "   : ذآره قدامة في آتاب الخراج أن يكتب
   . فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو وأسأله أن يصلي على محمٍد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

أما بعد أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين وأدام عزه وتأييده وآرامتـه وحراستـه وأتـم نعمتـه عليـه وزاد في إحسانه إليه وفضله 
   . عنده وجميل بالئه لديه وجزيل عطائه له

   . وزاد فـي صناعـة الكتـاب فـي السلـام ورحمـة اللـه وبرآاتـه  " 

   . أما بعد فقد آان آذا وآذا حتى يأتي على المعاني التي يحتاج إليها  : ثم يقال  : قـال في صناعة الكتاب

وقد فعل عبـد أميـر المؤمنيـن آـذا فـإن زادت حالـه لـم يقـل عبـد أمير المؤمنين فإذا بلغ إلى الدعاء ترك   : وتكون المكاتبة
مؤمنين نعمته وهناءه وآرامته وألبسه عفوه وعافيته وأمنه وسالمته والسالم على أمير أتم اهللا على أمير ال  : فضاًء وآتب

   . المؤمنين ورحمة اهللا وبرآاته

   . وآتب يوم آذا وآذا من شهر آذا من سنة آذا

ه وسعادته وتوفيقه وزاد أما بعد أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين وأدام عزه وتأييده وأتم نعمت  : يدعى للخليفة  : وقال الفضل بن سهل
   . في إحسانه إليه ومواهبه له

   . أخبر أمير المؤمنين أطال اهللا بقاءه أن آذا وآذا  : وال يكتب إليه وجعلني فداه ويكون أول فصوله

   . ثم يوالي الفصول بأيده اهللا وأدام عزه

   . ونحو هذا

وأدام عزه وتأييده وآرامته وأتم نعمته عليه وزاد فيها عنده وحاطه وآفاه أما بعد أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين   : وإن شئت آتبت
   . وتولى له ما واله

أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين في العز و السالمة وأدام آرامته في السعادة والزيادة وأتم نعمته في السبوغ   : وإن شئت آتبت
   . مور آلها وليًا وحافظًاوالغبطة وأصلحه وأصلح على يديه ونصره وآان له في األ

أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين في أعز العز وأدوم الكرامة والسرور والغبطة وأتم نعمه في علوٍّ من الدرجة   : وإن شئت آتبت
   . وشرٍف من الفضيلة ومتابٍع مـن العائـدة ووهـب لـه السالمـة والعافية في الدنيا واآلخرة

ة ملـوك بنـي بويـه فمـن بعدهم إن آان الكتاب في معنى حدوث نعمٍة من فتـح ونحـوه أتـي بعـد ذلـك والـذي آانـت عليـه قاعـد
   . بالتحميـد مـا بين مرٍة واحدة إلى ثالث مراٍت
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   . ويعبر المكتوب عنه عن نفسه بلفظ اإلفراد وعن الخليفة بأمير المؤمنين ويختم الكتاب باإلنهاء وما في معناه

ة آتـاٍب آتـب بـه أبـو إسحـاق الصابـي عـن عـز الدولـة بـن بويـه إلـى المطيـع هللا عند فتحه الموصل وهزيمة أبي وهـذه نسخـ
لعبد اهللا الفضل اإلمام المطيع هللا أمير المؤمنين من عبده   : تغلب بن حمدان صاحب حلب في سنة ثالث وستين وثلثمائة وهي

   . لـى أميـر المؤمنيـنوصنيعته عز الدولة ابن معز الدولة مو

سلـاٌم علـى أميـر المؤمنيـن ورحمـة اللـه فإنـي أحمـد إلى أمير المؤمنين اهللا الذي ال إله إال هو وأسأله أن يصلي على محمد 
   . عبده ورسوله صلى اللـه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه وسلم

د والتوفيق والتسديد والعلو والقدرة والظهور والنصرة فالحمد هللا العلي أما بعد أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين وأدام له العز والتأيي
العظيم األزلي القديم المتفـرد بالكبريـاء والملكـوت المتوحـد بالعظمة والجبروت الذي ال تحده الصفات وال تحوزه الجهات وال 

رهـا وال تتخيلـه القلـوب بخواطرهـا فاطـر تحصـره قـرارة مكـان وال يغيـره مـرور الزمـان وال تتمثلـه العيـون بنواظ
السمـوات وما تظل وخالق األرض وما تقل الذي دل بلطيف صنعته على جليل حكمته وبين بجلي برهانه عن خفي وجدانه 
واستغنى بالقدرة عن األعوان واستعلى بالعزة عن األقران البعيد عن آل معادٍل ومضارع الممتنع على آل مطاول ومقارع 

   . ئم الذي ال يزول وال يحول العادل الذي ال يظلم وال يجوز الكريم الذي ال يضن وال يبخل الحليم الذي ال يعجل وال يجهلالدا

ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو فادعوه مخلصين له الدين منزل الرحمة على آل ولي توآل عليه وفوض إليه وأتمر ألوامره 
دو صد عن سبيله وسننه وصدف عن فرائضه وسننه وحاده في مكسب يده ومسعاة وازدجر بزواجره ومحل النقمة بكل ع

قدمه وخائنة عينه وخافية صدره وهو راتٌع رتعة النعم السائمة في أآالء النعم السابغة وجاهٌل جهلها بشكر آالئهـا ذاهـٌل 
رًا ويجعل اهللا آيده في تضليل ويورده شر ذهولهـا عـن طـرق استبقائها فال يلبث أن ينزع سرابيلها صاغرًا ويتعرى منها حاس

 وال يهدي آيد الخائنين .   المورد الوبيل  "  إن اهللا ال يصلح عمل المفسدين  " 

آله وسلم وعظم خطره  والحمد هللا الذي اصطفى للنبوة أحق عباده بحمل أعبائها وارتداء ردائهـا محمـدًا صلـى اللـه عليه وعلى
وآرم فصدع بالرسالة وبالغ في الداللة ودعا إلى الهداية ونجى من الغواية ونقل الناس عن طاعة الشيطان الرجيم إلى طاعة 

الرحمن الرحيم وأعلقهم بحبائل خالقهم ورازقهم وعصمة محييهم ومميتهم بعد انتحـال األآاذيـب واألباطيـل واستشعـار 
يل والتهوك في االعتقادات الذائدة عن النعيم السائقة إلى العذاب األليم فصلى اهللا عليه من ناطٍق بالحق ومنقٍذ المحاالت واألضال

   . للخلق وناصح للرب ومودٍّ للفرض صالًة زاآية نامية رائحة غادية تزي على اختالف الليل والنهار وتعاقب األعوام واألدوار

ين أطال اهللا بقاءه من ذلك السنخ الشريف والعنصر المنيف والعتـرة الثابـت أصلهـا الممتـد والحمد هللا الذي انتجب أمير المؤمن
ظلهـا الطيـب جناهـا الممنوع حماها وحاز له مواريث آبائه الطاهرين صلوات اهللا عليهم أجمعين واختصه مـن بينهـم بتطـاول 

ض من آل مرًمى يرميه ومقصد ينتحيه وهو جل ثناؤه الحقيق أمـد الخالفـة واستحصـاف حبلهـا فـي يده ووفقه إلصابة الغر
   . بإتمام ذلك عليه والزيادة فيه لديه

وأحمده سبحانه حمدًا أبتدئه ثم أعيده وأآرره وأستزيده على أن أهل رآن الدولة أبا علي وعضد الدولة أبا شجاع مولى أمير 
وفتنا فيها القرنـاء وتقطعـت دونهـا أنفـاس المنافسيـن وتضرمـت عليها المؤمنين وأهلني لألثرة عنده التي بذذنا فيها األآفاء 

   . أحشاء الحاسدين

وثأٍي أرأبه وشعٍث ألمه وعدو أرغمه وزائغ أقومه أفضل ما أواله عبـاده السليمـة غيوبهـم النقيـة جيوبهـم المأمونـة ضمائرهـم 
راية وإعالء آلمة وتقريب بغية وإنالة أمنية وآذلك يكون مـن إلـى المشحـوذة بصائرهـم مـن تمكيـن يٍد وتثبيت قدم ونصرة 

والء أمير المؤمنين اعتزاؤه وبشعاره اعتزازه وعن زناده قدحه وفي طاعته آدحه واهللا ولٌي بإدامة ما خولنيه من هذه المنقبة 
لمنتميـن إلـى دعوتهـن بيمـن الطائـر وسوغنية من هذه الموهبة وأن يتوجه أمير المؤمنين في جميع خدمه الذابين عن حوزته ا

وسعـادة الطالـع ونجـاح المطلـب وإدراك الـأرب وفـي أعدائـه الغامطيـن لنعمتـه الناقضيـن مواثيـق بيعته بإضراع الخد 
   . وإتعاس الجد وإخفاق األمل وإحباط العمل بقدرته

فضل اهللا بن ناصر الدولة أحواًال حقيقًا مثلهـا باإلنكـار مستحقـًا  ولم يزل موالنا أمير المؤمنين أطال اهللا بقاءه ينكر قديمًا من
مـن ارتكبهـا اإلعـراض وأنـا ذاهـب فـي حفـظ غيبـه وإجمـال محضره وتمحل حججه وتلفيقها وتأليف معاذيره وتنميقها 
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ه ومشتهٍر بصنيعته وأقـدر أن مذهبي الذي أعم به آل من جرى مجراه من ناشيء في دولته ومغتٍذ بنعمته ومنتسٍب إلى واليت
أستصلحـه ألميـر المؤمنيـن أطال اهللا بقاءه وأصلحه لنفسه بالتوقيف على مسالك الرشاد ومناهج السداد وهو يريني أن قد قبل 

وارعوى وأبصر واهتدى حتى رغبت إلى أمير المؤمنين فيما شفعني متفضًال فيه من تقليده أعمال أبيه والقناعة منه في 
   . بميسور بذله وإيثاره به على من هو فوقه من آبراء إخوته وأهله الضمان

   . فلما بلغ هذه الحال ألط بالمال وخاس بالعهد وطرق لفسخ العقد وأجري إلي أمورًا آرهتها ونفد الصبر مني عليها

ي أمـٍر قلدنـي أمير المؤمنين وخفت أن أستمر على اإلغضاء عنها والمسامحة فيها فيطلع اهللا مني علـى إضاعـة االحتيـاط فـ
زمامه وضمنني درآه وإرخاء لبب رجلس قبـل فـي االعتمـاد عليه رأيي وعول في أخذه بما يلزمه على نظري واستيفائي 

   . فتناولته بأطراف العذل ملوحًا ثم بأثباجه مفصحًا مصرحًا

رائه في حال ويدخل عليـه مـن طريـق المشـورة ورسمـت لعبد أمير المؤمنين الناصح أبي طاهر أن يجد به وبوسطائه وسف
والرفـق فـي أخـرى ويتنقـل معـه بيـن الخشونـة التـي يقفـو فيهـا أثـري واللين الذي ال يجوز أن يحسه مني تقديرًا النثنائـه 

لتناهي في وعظه وزوال التوائـه ففعـل ذلـك علـى رسمـه فـي التأنـي لكـل فاسد حتى يصلح ولكل آب حتى يسمح ولم يدع ا
والتمادي في نصحه وتعريفـه سـوء عاقبـة اللجـاج ومغبـة اإلحـراج وهو يزيد طمعًا في األموال وشرهًا وعًمى في الرأي 
وعمها إلى أن آاد أمرنا معه يخرج عن حد االنتظـار إلـى حـد الرضـا باإلصـرار فاستأنفـت ادراع الحزم وامتطاء العزم 

   . ل وعندي أنه يغنيني عن اإلتمام ويتلقاني باإلعتاب وينقاد إلى المراد ويتجنب طرق العنادونهضت إلى أعمال الموص

فحين عرف خبر مسيري وجدي فيه وتشميـري بـرز بـروز المكاشـف وتجـرد تجـرد المواقـع المواقـف وهـو مـع ذلـك إذا 
   . كـص عني باعًاازددت منـه قربـًا ازداد منـي رعبـًا وإذا دلفـت إليـه ذراعـًا ن

وتوافـت إلـى حضرتـي وجـوه القبائـل مـن عقيـٍل وشيبـان وغيرهما في الجمع الكثيف من فلما شارفت الحديثة انتقضت عزائم 
صبره وتقوضت دعائم أمره وبطلت أمانيـه ووساوسـه واضمحلت خواطره وهواجسه واضطرب عليه من ثقاته وغلمانه من 

مد وبدأوا بخذالنه واألخذ لنفوسهم ومفارقته والطلـب بحظوظهـم وحصـل منهـم بحضرتـي إلى هذه آان بهم يعتضد وعليهم يعت
الغاية زهاء خمسمائة رجل ذوي خيٍل مختارٍة وأسلحة شاآية فصادفوا عندي مـا أملـوا مـن فائـض اإلحسـان وغامـر االمتنـان 

على االستئمان وأنهم يردون وال يتأخرون ويبادرون وال  وذآروا عمن وراءهم من نظرائهم التنزي إلى االنجذاب والحرص
   . يتلومون

ولما رأى ذلك لم يملك نفسه أن مضى هاربًا على طريق سنجار منكشفًا عن هذه الديار قانعًا من تلك اآلمـال الخائبـة والظنـون 
   . الكاذبـة بسالمـة حشاشـٍة هـي رهينـة غيهـا وصريعـة بغيها

وآان انهزامه بعد أن فعل الفعل السخيف وآادنـا الكيـد الضعيـف بـأن أغـرق سفـن الموصـل وعروبها وأحرق جسرها واستذم 
   . إلى أهلها وتزود منهم اللعن المطيف بن أين يمم الكائن معه حيث خيم

كنت نفوس سكانها وشرحت صدور قطانها ودخلتها يومي هذا أيد اهللا أمير المؤمنين دخول الغانم الظافر المستعلي الظاهر فس
وأعلمتهم ما أمرني به أمير المؤمنين أدام اهللا عزه وأعلى اهللا أمره من تأنيس وحشتهم ونظم ألفتهم وضـم نشرهـم ولـم شعثهـم 

واللـه وإجمـال السيـرة فيهـم فـي ضروب معامالتهم وعلقهم وصنـوف متصرفاتهـم ومعايشهـم فكثـر منهـم الثنـاء والدعـاء 
   . سامٌع ما رفعوا ومجيٌب ما سألوا

وأجلت حال هذا الجاهل أيد اللـه أميـر المؤمنيـن عـن أقبـح هزيمـة وأذل هضيمـه وأسـوا رأي وأنكر اختيار ألنه لم يلقني لقاء 
لمحقق لزعمه في الباخع بالطاعة المعتذر من سالف التفريط واإلضاعة وال لقاء المصدق لدعواه في االستقالل بالمقارعة ا

الثبات للمدافعة وال آان في هذين األمريـن بالبـر التقـي وال الفاجـر الغـوي بـل جمـع بيـن نقيصـة شقاقـه وغدره وفضيحة 
جبنه وخـوره متنكيـًا للصلـاح عـادًال عـن الصـواب قـد ذهـب عنه الرشاد وضربت بينه وبينه األسداد وأنزله اهللا منزلة مثله 

   . حفظ الوديعة وجوار الصنيعة واستوجب نزعهما منه وتحويلهما عنهممن أساء 
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وتأملت أيد اهللا موالنا أمير المؤمنين أمره بالتجريب وتصفحته على التقليب فإذا هـو الرجـل الذي أطاع أبوه فيه هوى أمه 
وأجرأ جنانًا وأشجـع قلبـًا وأوسـع وعصى دواعي رأيه وحزمه وقدمه من ولده على من هو آنس رشدًا وأآبر سنًا وأثبت جأشًا 

   . صـدرًا وأجـدر بمخايـل النجابة وشمائل اللبابة

فلمـا اجتمعـت لـه أسبـاب القـدرة والثـروة وأمكنتـه مناهـز العـزة والفرصة وثب عليه وثبة السرحـان فـي ثلـة الضـان وجـزاه 
جـزاء أم عامـٍر لمجيرهـا إذ فرتـه بأنيابها وأظافيرها واجتمع وأخوه من األم المرتضع معه لبان اإلثم المكنى أبا البرآات 

ريٍّ بشـيٍء منها على أن نشزا عنه وعقاه وقبضا عليه وأوثقاه وأقراه من قلعتهما بحيث تقر العتاة وليس بـأب لهـا وال حـ
وتعاقب الجنـاة ثـم أتبعـا ذلـك باستحالل دمه وإفاضة مهجته غير راعيين فيه حق األبوة وال حانيين عليه حنو البنوة وال 

مه وتوآدت أواصره وعصمه وال راحمين له من ضعف شيخوخته متذممين من اإلقدام على مثله ممن تقدمت عند سلطانه قد
وذهل آبرته وال مصغيين إلى وصية اهللا إياهما بـه التـي نصهـا فـي محكـم آتابـه وآررهـا فـي آيـة وبيناتـه إذ يقـول :   "  اشكـر 

وإذ يقول :   "  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو  لـي ولوالديـك إلـي المصير  " 
آالهما فال تقل لهما أٍف وال تنهرهما وقل لهما قوًال آريمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما آما ربياني 

 صغيراً .  

فبأي وجٍه يلقى اهللا قاتل والٍد حدٍب قد أمر أن ال ينهره وبأي لساٍن ينطق يوم يسـأل عمـا استجازه فيه وفعله وتاهللا !  لو أن   " 
لك اللؤم عند الظفر به وأن يرآبا تلك بمكانه عـدوًا لهمـا قـد قارضهمـا الذحـول وقارعهمـا عـن النفوس لقبح بهما أن يلؤما ذ

الخطة الشنعاء في األخذ بناصيتـه ولـم يـرض فضـل اللـه بمـا أتـاه إليـه حتى استوفى حدود قطع الرحم بأن تتبع أآابر إخوته 
ستحل فيه السالكين خالف سبيله المتبرئين إلى اهللا من عظيم ما اآتسب ووخيم ما احتقب لما غضبوا ألبيهم وامتعضوا من الم

وفيهم فقبـض علـى محمـد بـن ناصـر الدولـة حيلـًة وغيلـة وغدرًا ومكيدة ونابذ حمدان بن ناصر الدولة منابذًة خار اهللا له فيها 
بأن أصاره من فناء أمير المؤمنين إلى الجانب العزيز والحرز الحريز وأن أجرى اهللا على يده الحرب الواقعة بينه وبين 

   . بي البرآات التي لقاه اهللا فيها نحسه وأتلـف نفسـه وصرعـه بعقوقـه وبغيـه وقنعه بعاره وخزيهالمعروف بكنيته أ

وهو مع ذلك ال يتعظ وال ينزع وال يقلع وال يزدجر إصرارًا على الجزائر التي اهللا عنها حسيبه وبها طليبه والدنيا واآلخرة 
   . ليهمرصدتان له بالجزاء المحقوق عليه والعقاب المسوق إ

وأعظم من هذا آله أيد اهللا أمير المؤمنين خطباً  وأوعر مسلكًا ولحبًا أن من شرائط العهد الذي آان عهد إليه والعقد الذي عقد 
له والضمان المخفف مبلغه عنه المأخوذ عفوه منه أن يتناهى في ضبط الثغور وجهاد الروم وحفظ األطارف ورم األآناف فما 

ل عدل عنه إلى االستئثار باألموال واقتطاعها وإحرازها في مكامنها وقالعها والضن بها دون اإلخراج وفى بشيٍء مـن ذلك ب
في وجوهما والوضع لها في حقوقها وأن تراخى في أمر عظيم الروم مهمًال واطرح الفكر فيه مغفًال حتـى هجـم فـي الديـار 

باد وأحر الصدور فما آان عنده فيه ما يكون عند المسلم القاريء وأثـر اآلثـار ونكـى القلـوب وأبكـى العيـون وصدع األآ
لكتاب اهللا إذ يقـول :   "  إن اللـه اشتـرى مـن المؤمنيـن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اهللا فيقتلون ويقتلـون 
وعـدًا عليـه حقـًا فـي التـوراة واإلنجيـل والقـرآن ومـن أوفـى بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الـذي بايتعـم بـه وذلـك هـو 
بـل صدف عن ذآر اهللا الهيًا وعدل عن آتابه ساهيًا واستفسخه ذلك البيع والعقد وتنجزه الوعيد ال الوعد  الفـوز العظيـم  " 

وصانعـه بمال المسلمين الذي يلزمه إن سلم دينه وصح يقينه أن ينفقه في والطـف طاغيـة الـروم وهـاداه ومـاره وأعطـاه 
   . مرابطهم ويذب به عن حريمهم ال أن يعكسه عن جهته ويلفته عن وجهته بالنقل إلى عدوهم وإدخال الوهن بذلك عليهم

   . لطانوقاد إليه من الخيل العتاق ما هو اآلن عوٌن للكفر على اإليمان ونجدٌة للطاغية على الس

وآان فيما أتحفه به الخمر التي حظر اهللا عليه أن يشربها ويسقيها وتعبده بأن يجتنبهـا ويجتويهـا وصلبان ذهٍب صاغها له 
وتقرب بها إليه تقربًا قد باعده اهللا فيه عن اإلصابة واألصالة وأدناه من الجهالة والضاللة حتى آأنه عامٌل من عماله أو بطريق 

   . من بطارقته

فأمـا فشلـه عن مكافحته ولهجه بمالطفته فضد الذي أمره اهللا به في قوله تعالى :   "  يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
 الكفار وليجدوا فيكم غلظًة واعلموا أن اهللا مع المتقين .  
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 "  وأمـا نقلـه مـا نقـل مـن الخيـل من ديار المسلمين إلى ديار أعدائهم فنقيض قوله عز وجل :   "  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوٍة 
 ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوآم  "  .  

وأما إهداؤه الخمر والصلبان فخالٌف عليه تبارك اسمه إذ يقول :   "  إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجٌس من عمل 
   .الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  "  

آل ذلك عنادًا لرب العالمين وطمسًا ألعالم الديـن وضنـًا بمـا يحامـي عليـه مـن ذلـك الحطـام المجموع من الحرام المثمر من 
لمقتطع من فيء اإلسالم وقد فعل اآلن بي وبالعساآر التي معي ومن نضم من أولياء أمير المؤمنين الذين هم إخوته اآلثام ا

وصحبه إن آان مؤمنًا وأنصاره وحزبه إن آان موقنًا من توعير المسالك وتغريق العروب وتضييق األقـوات واستهلـال 
العدو المبين المخالف في الدين فهل يجتمع في أحـٍد مـن المساوي أيد اهللا الـأزواد ليوصـل إلينا الضر ويلحق بنا الجهد فعل 

أمير المؤمنين ما اجتمع في هذا الناد العاند والشاذ الشارد وهل يطمع من مثله في حق يقضيـه أو فـرض يؤديـه أو عهـد 
بل هو الحقيق بأن تثنى إليه   ! اطع آال واهللايرعـاه أو ذمـام يحفظـه وهـو للـه عـاٍص وإلمامـه مخالٌف ولوالده قاتل ولرحمه ق

األعنة وتشرع نحوه األسنة وتنصب له األرصاد وتشحذ له السيوف الحداد ليقطع اهللا بها دابره ويجب غاربه ويصرعه 
لتائب مصرع األثيم المليم المستحق للعذاب األليم أو يفيء إلى الحق إفاءة الداخل فيه بعد خروجه العائد إليه بعد مروقه ا

المنيـب النـازع المستقيـل فيكـون حكمـه شبيهـًا بحكـم الراجع عن الردة المحمول على ظاهر الشريعة واهللا يهدي من يشاء إلى 
   . صراٍط مستقيم

   . فالحمد هللا الذي هدانا لمراشدنا ووقف بنا على السبيل المنجيهة لنا والمقاصد المفضية إلى رضاه البعيدة من سطاه

هللا الذي أعز أمير المؤمنين بالنصر وأعطاه لواء القهر وجعل أولياءه العالين الظاهريـن وأعداءه السافلين الهابطين  والحمد
وهنأه اهللا هذا الفتح وال أخاله من أشكال له تقفوه وتتبعه وأمثاٍل تتلوه وتشفعه واصًال فيها إلى ما وصل فيه إليه من حيازته 

   . تهك محرم ولم ينل جهد ولم يمسس نصبمهنأ لم يسفك فيه دٌم ولم ين

أنهيت إلى أمير المؤمنين ذلك ليضيف صنع اهللا له فيه إلى السالف من عوارفه عنده وأياديه وليجدد من شكره جل وعال ما 
   . يكون داعيًا إلى اإلدامة والمزيد مقتضيًا للعـون والتأييـد إن شاء اهللا تعالى

   . ون من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وستين وثلثمائةوآتب يوم الجمعة لتسع لياٍل خل

األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة بلفظ آتابي للخليفة والحـال علـى آـذا وآـذا ويدعـى للخليفـة بطول البقاء في أثناء ذلك ويعبر 
لة أحد ملوك بني حمدان بحلب الملك المكتوب عنه عن آمـا آتـب أبـو الفـرج الببغـا عـن السلطان أبي تغلب بن ناصر الدو

آتابي أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين وعبد   : وما معها جوابًا للكتاب الوارد عليه من الطائع أو المطيع بالكنية والخلع ما صورته
لوه وتقديمه أمير المؤمنين مستديٌم بشكر اهللا تعالى مدد النعم المتظاهرة عليه والمنح المتناصرة لديه بجميل رأيه أدام اهللا ع

معترٌف بما طوقته به السعادة من عوارف تشريفه متمسٌك من الطاعة بما أحله آنف إحسانه متوصل بالطرف إلى االستزادة 
   . من طوله وامتنانه

   . والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على سيد المرسلين محمٍد وآله الطاهرين

ووصـل آتـاب أميـر المؤمنيـن أدام اللـه نصـره مشتمـًال على فوائد اإلرشاد والتوقيف مقترنًا بخصائص التكرمة والتشريف 
فاقتديت من أوامره أعالها اهللا تعالى بأهدى دليل وسلكت في شكر ما اعتمدني من إيثاره أوضح سبيل وبرزت لسائر من 

العامة في الحلل الحالية بسمات تشريفه وإآرامه متدرعًا ثوبي هديه وسكينته ومختاًال اختارني أيده اهللا لسياسته من الخاصة و
منهما بين آنفي دفاعه ومعونته ومتقلدًا عضبه الذي هز النصر غراره وأطلق المضاء شفاره وعاليـًا على عنق الزمان 

بالثناء عليه ومقتصًا أثر أسالفي في خدمته بامتطاء ما حباني به من الحمالن مسترق النية بالرغبة إليه ومستخدم النطق 
وخدمة آبائه المؤمنين من الخلفاء الراشدين صلوات اهللا عليهم أجمعيـن واقتفـاء مذهبهـم فـي الـذب عـن فئـة الخالفـة 

   . والمرامـاة دون الملـة واالجتهاد في طاعة األئمة
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ن يرتبطها بعالئق الشكر ويحرسها بالتوفر على ما أفاد اإلحماد فالحمد هللا الذي جعل صنائع أمير المؤمنين مستقرًة عند م
وأيدنا بعز دولته وبسط بالتمكين قدرته وحرس من الغير سلطانه وقرن بنفـاذ األمـر   ! وجميل الذآر وأدام علو أمير المؤمنين

يرتضيه ورأٍي بالتوفيق يبرمـه يـده ولسانـه وال أخلـاه مـن ولـي ينشيه ويصنعه وشكور يعليه ويرفعه وعزم يحمد أثره و
ويمضيـه ووفقني من القيام بحقوق خدمته والتمسك بفرائض طاعته والمعرفة بمواقع اصطناعه وتفضله واالعتداد بمنح إنعامه 

   . وتطوله لما يستزيدني من أياديه وآالئه ويحـرس علـي مكانـي مـن جميـل آرائه إنه جواد آريم

أمير المؤمنين أدام اهللا بسطته ذآري عن تعريف االسم بنباهة الكنية وإصدار ذلك إلى األسماع وقد آذنت من بعد وقرب برفع 
   . من شريف عبارته واإلذن فيه لسائر من يذآرني بحضرته زاد اهللا في جاللتها

   . النعمـة والموهبـة فيـه وتقدمت بإثبات ذلك على عنوانات الكتب امتثاًال ألمره وأخذًا بإذنه ووقوفـًا عنـد رسمـه عارفـًا قـدر

واعتـددت بمـا أعلمنيـه أمير المؤمنين من نيابة فالن عبده وما توخـاه مـن محمـود السفـارة وحسـن الوساطـة ووجـدت مـا 
 يجمعنـي وإيـاه مـن اإلخالص في والء أمير المؤمنين أقرب األنساب وأوآد األسباب في تأآد األلفة وتثبيت قواعد الطاعة واهللا
يحرس أمير المؤمنين في آافة رعيته وخاصة أوليائه وصنائع دولته من اختالف اآلراء وتشذب األهواء ويعينني من النهوض 

   . بمفترضات أياديه وواجبات ما يسديه إلي ويوليه على ما قرب منه وإليه وأزلف عنده ولديه بمنه ومشيئته وحوله وقوته

   . لى خلفاء بني العباس ما آان عليه األمر في آخر دولتهم ببغدادالحالة الثانية من مكاتبات الملوك إ

   . والحال فيه مختلف فتارًة يفتتـح بالدعـاء للديـوان العزيـز وتـارًة بالدعـاء لمـا يعـود عليـه وتـارًة بالصالًة وتارًة بالسالم

   . وربما افتتحت المكاتبة بآية من القرآن الكريم مناسبة للحال

والصدر نحو العبد أو المملوك أو الخادم يقبل الـأرض أو العتبـات أو   : قـال المقـر الشهابي بن فضل اهللا في آتابه التعريف
   . مواطـيء المواقـف أو غيـر ذلـك

العزيـز والمقـام ويخاطـب الخليفـة فـي أثناء الكتاب بالديوان العزيز وبالمواقف المقدسة أو المشرفة واألبواب الشريفـة والبـاب 
األشرف والجانب األعلى أو الشريف وبأمير المؤمنين مجردًة عن سيدنا وموالنا ومرًة غير مجردٍة مع مراعاة المناسبة 

   . والتسديد والمقاربة

   . ويختم الكتاب تارًة بالدعاء وتارًة بطالع أو أنهـى أو غيرهما مما فيه معنى اإلنهاء

به المكتوب عنه عن نفسه فكتب صالح الدين بن أيوب الخادم وآتب بنوه والعادل أخوه المملوك  واختلف فيما يخاطب  : قال
   . وآتب الكامل بن العادل العبد وجرى على هذا ابنه الصالح

وآتب الناصر بن العزيز أقل المماليك وآتب الناصر داود أقل العبيد وآان عالء الدين خوارزم شاه يكتب الخادم المطواع 
   . عه على ذلك ابنه جالل الدين وآانت أم جالل الدين تكتب األمة الداعيةوتب

   . هذا على شمم أنوف الخوارزمية وعلو شأنهم

وعنوان هذه المكاتبات على اختالفها الديوان العزيز العالي المولوي السيـدي النبـوي اإلمامـي الفالنـي بلقب الخالفة أدام اهللا 
   . ه أو أدام اهللا سلطانه على مناسبة ما في صدر الكتابأيامه أو خلد اهللا أيام

والمراد بالديوان ديوان   : األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بالدعاء للديوان العزيز قال في التعريف  : ثم هو على ستة أساليب
   . اإلنشاء ألن المكاتبات عنه صادرٌة وإليه واردٌة
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خضعان عن مخاطبة الخليفة نفسه ويكون الدعاء للديوان بما فيه معنى دوام العز والسلطان وسبب مخاطبتهم بالديوان ال  : قال
أدام اهللا أيام الديوان العزيز أو أدام اهللا سلطان الديوان العزيز أو خلد اهللا أيام الديوان العزيز أو   : وبسط الظل وما أشبه ذلك مثل

ل الديوان العزيز وخلد اهللا ظل الديوان العزيز وبسط اهللا ظل الديوان العزيز وما خلد اهللا سلطـان الديـوان العزيـز وأدام اهللا ظ
   . أشبه ذلك

وهذه نسخة آتاٍب آتب به القاضـي الفاضـل عـن السلطـان صلـاح الديـن يوسـف بـن أيـوب صاحب الديار المصرية إلى 
معـه واقتالع ذلك من أيدي الفرنج وإعادته إلى ما آان عليه من  الناصـر لديـن اللـه الخليفـة يومئـذ ببغـداد بفتـح القـدس ومـا

أدام اهللا أيام الديوان العزيز النبوي الناصري وال زال مظفر الجد بكل جاحد غنيًا بالتوفيق عن رأي آـل رائد   : اإلسالم وهي
الجود والسحاب على األرض غير موقوف المساعي على اقتناء مطلقات المحامد مستيقظ النصر والسيف في جفنه راقد وارد 

وارد متعدد مساعي الفضل وإن آان ال يلقى إال بشكٍر واحد ماضي حكم العدل بعزم ال يمضي إال بنبل غويٍّ وريش راشد وال 
زالت غيوث فضله إلى األولياء أنواًء إلى المرابع وأنوارًا إلى المساجد وبعوث رعبه إلى األعداء خيًال إلى المراقب وخياًال 

   . إلى المراقد

   . آتب الخادم هذه الخدمة تلو ما صدر عنه مما آان يجري مجرى التباشير بصبح هذه الخدمة

والعنوان لكتاب وصف هذه النعمة فإنه بحٌر لألقالم فيه سبٌح طويل ولطف الحق للشكر فيه عـبٌء ثقيـل وبشـرى للخواطـر 
رب وهللا في إعادة شكره رضـا وللنعمـة الراهنـة بـه دواٌم ال يقـال فـي شرحهـا مـآرب ويسـرى لألسرار في إظهارها مسا

   . هـذا مضـى  : معـه

وقـد صـارت أمـور اإلسالم إلى أحسن مصايرها واستتبت عقائد أهله على بصائرها وتقلص ظل رجاء الكافر المبسوط 
اآلن في وطنه والفوز معروضًا فقد بذلت األنفس وصدق اهللا أهل دينه فلما وقع الشرط حصل المشروط وآان الدين غريبًا فهو 

في ثمنه وأمر أمر الحق وآان مستضعفًا وأهل ربعـه وآـان قـد عيف حين عفا وجاء أمر اهللا وأنوف أهل الشرك راغمة 
اح فأدلجت السيوف إلى اآلجال وهي نائمة وصدق وعد اهللا في إظهار دينه على آل دين واستطارت له أنواٌر أبانت أن الصبـ

عندهـا حيـان الحيـن واستـرد المسلمـون تراثـًا آـان عنهـم آبقـًا وظفـروا يقظًة بما لم يصدقوا أنهـم يظفرون به طيفًا على النأي 
طارقًا واستقرت على األعلى أقدامهم وخففت على األقصى أعالمهم وتالقت على الصخرة قبلهم وشفيت بها وإن آانت صخرًة 

   . آما تشفى بالماء غللهم

ولما قدم الدين عليها عرف منها سويداء قلبه وهنأ آفؤها الحجر األسود ببت عصمتها من الكافر بحربه وآان الخادم ال يسعى 
سعيه إال لهذه العظمى وال يقاسي تلك البؤسى إال رجاء هذه النعمى وال يناجز من استمطله في حربه وال يعاتب بأطراف القنا 

ون الكلمة مجموعة والدعوة إلى سامعها مرفوعة فتكون آلمة اهللا هي العليا وليفوز بجوهر اآلخرة من تمادى في عتبه إال لتك
ال بالعرض األدنى من الدنيا وآانت األلسنة ربما سلقته فأنضج قلوبها باالحتقار وآانت الخواطـر ربما غلت عليه مراجلها 

صفقًة رابحة تجاسر ومـن سمـا لـأن يجلـي غمـرًة غامـر  فأطفأها باالحتمال واالصطبار ومن طلب خطيرًا خاطر ومن رام
وإال فـإن القعـود يليـن تحـت نيـوب األعداء المعاجم فتعضها ويضعف في أيديها مهر القوائم فتقضها هذا إلى آون القعود ال 

ه الخـادم من أئمٍة قضوا يقضي فرض اهللا في الجهاد وال يرعى به حق اهللا في العباد وال يوفى به واجب التقليد الذي تطرق
بالحق وبه آانوا يعدلون وخلفاء اهللا آانوا في مثل هذا اليوم هللا يسألون ال جرم أنهم أورثوا سرورهم وسريرهم خلفهم األطهر 
ونجلهم األآبر وبقيتهـم الشريفـة وطلعتهـم المنيفة وعلوان صحيفة فضلهم ال عدم سواد العلم وبياض الصحيفة فما غابوا لما 

ر وال غضوا لما نظر بل وصلهم األجر لما آان به موصوًال وشاطروه العمل لما آان عنه منقوًال ومنه مقبوًال وخلص حض
إليهم إلى المضاجع ما اطمأنت به جنوبها وإلى الصحائف ما عبقت به جيوبها وفاز منها بذآٍر ال يزال الليل به سميرا والنهار 

أبدى نورًا من ذاته هتف به الغرب بـأن واره فإنـه نـور ال تكنـه أغسـاق السـدف  به بصيرا والشرق يهتدي بأنواره بل إن
   . وذآـٌر ال تواريـه أوراق الصحف

وآتاب الخادم هذا وقد أظفر اهللا بالعدو الذي تشظت قناته شفقًا وطارت فرقه فرقًا وفل سيفه فصار عصا وصدعت حصاته 
نت قدرة اهللا تصرف فيه العنان بالعيان عقوبًة من اهللا ليس لصاحب يٍد بها يدان وآان األآثر عددًا وحصى فكلت حمالته وآا

وعثرت قدمه وآانت األرض لها حليفة وغضت عينه وآانت عيون السيوف دونها آسيفة ونام جفن سيفه وآانت يقظته تريق 
بالمنون وأضحت األرض المقدسة  نطف الكرى من الجفون وجدعت أنوف رماحـه وطالمـا آانـت شامخـًة بالمنـى أو راعفًة

الطاهرة وآانت الطامث والرب المعبود الواحد وآان عندهـم الثالـث فبيـوت الشـرك مهدومـة ونيـوب الكفـر مهتومـة وطوائفـه 
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لهم  المحاميـة مجتمعـٌة على تسليـم البلـاد الحامية وشجعانه المتوافية مذعنة ببذل المطامع الوافية ال يرون في ماء الحديد
عصرة وال في فناء األفنية لهم نصرة وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنـة وبـدل اللـه مكـان السيئة الحسنة ونقل بيت عبادته من 

   . أيدي أصحاب المشأمة إلى أيدي أصحاب الميمنة

بعدهـا جبـر وصرعهـم صرعـًة ال  وقد آان الخادم لقيهم اللقاة األولى فأمده اهللا بمدارآته وأنجده بمالئكته فكسرهـم آسـرًة مـا
يعيـش معهـا بمشيئـة اللـه آفـر وأسـر منهـم مـن أسـرت به السالسل وقتل منهم من فتكت به المناضل وأجلت المعرآة عن 
صرعى من الخيل والسالح والكفار وعن أصناف يخيـل بأنـه قتلهـم بالسيـوف األفلـاق والرمـاح األآسـار فنيلـوا بثـأر مـن 

سالح ونالوه أيضًا بثار فكم أهلة سيوف تقارضن الضراب بها حتى عادت آالعراجين وآم أنجم رماٍح تبادلت الطعان حتى ال
صارت آالمطاعين وآم فارسيٍة رآض عليها فارسها السهم إلى أجٍل فاختلسه وفغرت تلك القوس فاها فإذا فوها قـد نهـش 

ليـوم مشهـودًا وآانت المالئكة شهودًا وآان الكفر مفقودًا واإلسالم مولودًا وجعل القـرن علـى بعـد المسافـة فافترسـه وآـان ا
اهللا ضلوع الكفار لنار جهنم وقودًا وأسر الملك وبيده أوثق وثائقه وآآد وصله بالدين وعالئقه وهو صليب الصلبوت وقائد أهل 

حرضهم وآان مد اليدين في هذه الدفعة وداعة ال جرم الجبروت وما دهموا قط بأمر إال وقام بين دهائمهم يبسط لهم باعه وي
أنهم تهافت على نارهم فراشهم وتجمع في ظل ظالمه خشاشهم فيقاتلون تحت ذلك الصليـب أصلـب قتـال وأصدقه ويرونه 

   . ميثاقًا يبنون عليه أشد عقٍد وأوثقه ويعدونه سورًا تحفر حوافر الخيل خندقه

هبت دهاتهم ولم يفلت معروٌف إال القومص وآان لعنه اهللا مليًا يوم الظفر بالقتال ويوم وفي هذا اليوم أسرت سراتهم وذ
الخذالن باالحتيال فنجـا ولكـن آيـف وطـار خوفـًا مـن أن يلحقـه منسر الرمح وجناح السيف ثم أخذه اهللا بعد أيام بيده وأهلكه 

   . لموعده فكان لعدتهم فذالك وانتقل من ملك الموت إلى مالك

وبعد الكسرة مر الخادم على البالد فطواها بما نشر عليها من الراية العباسية السوداء صبغا البيضاء صنعا الخافقة هي وقلوب 
أعدائها الغالبة هي وعزائم اوليائها المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها البشر وأشارت بأنامـل العذبـات إلـى وجـه النصـر 

وهـذه أمصاٌر ومـدن وقـد تسمـى البلـاد بلـادًا وهـي مـزارع وفـدن وآـل هـذه ذوات معاقـل ومعاقـر  فافتتـح بلـد آـذا وآـذا
وبحـاٍر وجزائـر وجوامع ومنائر وجموٍع وعساآر يتجاوزها الخادم بعد أن يحرزها ويترآها وراءه بعد أن ينتهزها ويحصد 

انـًا ويرفـع أذانًا ويبدل المذابح منابر والكنائس مساجد ويبويء بعد منها آفرًا ويزرع إيمانًا ويحط من منائـر جوامعهـا صلب
أهل الصلبان أهل القرآن للذب عن دين اهللا مقاعد ويقر عينه وعيون أهل اإلسالم أن تعلق النصر منه ومن عسكره بجاٍر 

   . ومجرور وأن ظفـر بكـل سـوٍر مـا آـان يخـاف زلزالـه وزيالـه إلـى يـوم النفخ في الصور

ولما لم يبق إال القدس وقد اجتمع إليها آل شريد منهم وطريد واعتصم بمنعتها آل قريب منهم وبعيد وظنوا أنها من اهللا 
ى مانعتهم وأن آنيستها إلى اللـه شافعتهـم فلمـا نازلهـا الخـادم رأى بلـدًا آبلـاد وجمعـًا آيـوم التناد وعزائم قد تألفت وتألبت عل

رصته وهان عليها مورد السيـف وأن تموت بغصته فزاول البلد من جانب فإذا أوديٌة عميقة ولجج وعرٌة الموت فنزلت بع
غريقة وسوٌر قد انعطف عطف السوار وأبرجٌة قد نزلت مكان الواسطة من عقد الدار فعدل إلى جهٍة أخرى آان للمطامع 

وضربت خيمته بحيث يناله السالح بأطرافه ويزاحمه  عليها معرج وللخيل فيها متولج فنزل عليها وأحاط بها وقرب منها
السور بأآنافه وقابلها ثـم قاتلهـا ونزلهـا ثـم نازلهـا وبـرز إليهم ثم بارزها وحاجزها ثم ناجزها فضمها ضمًة ارتقب بعدها 

مدة وقصدوا نظرًة من الفتح وصدع أهلها فإذا هـم ال يبصـرون علـى عبوديـة الخـد عن عتق الصفح فراسلوه ببذل قطيعة إلى 
شدة وانتظارًا لنجدة فعرفهم في لحن القول وأجابهم بلسان الطول وقدم المنجنيقات التي تتولى عقوبات الحصون عصيها 

وحبالها وأوتر لهم قسها التي تضرب فال تفارقها سهامها وال يفارق سهامها نصالها فصافحت السور بأآنافه فإذا سهمها في 
ك وقـدم النصر نسرًا من المنجنيق يخلد إخالده إلى األرض ويعلو علوه إلى السماك فشج مرادع أبراجها ثنايا شرفاتها سـوا

وأسمع صوت عجيجها ورفع مثار عجاجها فأخلى السور من السيارة والحرب من النظارة فأمكن الثقاب أن يسفر للحرب 
الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله وحل عقده بضربه األخرق  النقـاب وأن يعيـد الحجـر إلـى سيرتـه مـن التـراب فتقـدم إلـى

الدال على لطافة أنمله وأسمع الصخـرة الشريفـة حنينـه واستغاثته إلى أن آادت ترق لمقبله وتبرأ بعض الحجارة من بعض 
ذ نقٌب في حجره قال عنده وأخذ الخـراب عليهـا موثقـًا فلـن تبـرح الـأرض وفتـح فـي السـور بـاٌب سـد من نجاتهم أبوابًا وأخ

فحينئذ يئس الكفار من أصحاب الدور آما يئس الكفار من أصحاب القبور وجاء أمر اهللا وغرهم  الكافر  "  يا ليتني آنت ترابًا  " 
   . باهللا الغرور



 

536 
 

سائًال أن يؤخذ البلد بالسلم ال بالعنوة وباألمان ال بالسطوة وألقى  وفـي الحـال خـرج طاغية آفرهم وزمام أمرهم ابن بارزان
بيده إلى التهلكة وعاله ذل الملكة بعد عز المملكة ووطرح جبينـه في التراب وآان حينًا ال يتعاطاه طارح وبذل مبلغـًا مـن 

   . القطيعـة ال يطمـح إليـه طـرف آمـٍل طامح

اوزون األلـوف وقـد تعاقـد الفرنـج علـى أنهـم إن هجمت عليهم الدار وحملت الحرب على ها هنا أسارى مؤمنون يتج  : وقال
ظهورهم األوزار بديء بهم فعجلوا وثني بنساء الفرنـج وأطفالهـم فقتلـوا ثـم استقلـوا بعـد ذلـك فلم يقتل خصٌم إال بعد أن 

ألمراء باألخذ بالميسور من البلد المأسـور فإنـه إن أخـذ ينتصف ولم يسل سيٌف من يٍد إال بعد أن تنقطع أو ينقصف وأشار ا
   . حربـًا فـال بـد أن تقتحـم الرجـال األنجـاد وتبـذل أنفسهـا فـي آخـر أمـٍر قـد نيل من أوله المراد

وهم صاغرون  وآانت الجراح في العساآر قد تقـدم منهـا مـا اعتقـل الفتكـات واعتـاق الحرآـات فقبـل منهـم المبذول عن يٍد
وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون وملك اإلسالم خطة آان عهده بها دمنة سكان فخدمها الكفر إلى أن صارت 

روضة جنان ال جرم أن اهللا أخرجهـم منهـا وأهبطهـم وأرضـى أهـل الحـق وأسخطهـم فإنهـم خذلهـم اللـه حموها باألسل 
وأودعوا الكنائس بها وبيوت الديوية واالستبارية منها آل غريبٍة مـن الرخـام الذي يطرد والصفـاح وبنوهـا بالعمـد والصفـاح 

ماؤه وال يطرد ألالؤه قد لطف الحديد في تجزيعه وتفنن في توشيعه إلى أن صار الحديد الذي فيه بأس شديٌد آالذهب الذي فيه 
   . رقراق وعمدًا آاألشجار لها من التنبيت أوراقنعيم عتيد فمـا تـرى إال مقاعـد آالرياض لها من بياض الترخيم 

وأوزع الخـادم بـرد األقصـى إلـى عهـده المعهـود وأقام له من األئمة من يوفيه ورده المورود وأقيمت الخطبة يوم الجمعة 
ت إلى اهللا آلمـة رابع شهـر شعبـان فكـادت السمـوات يتفطـرن للسجـوم ال للوجـوم والكواآب ينتثرن للطرب ال للرجوم ورفع

التوحيـد وآانـت طرائقهـا مسـدودة وظهرت قبور األنبياء وآانت بينهم بالنجاسات مكدودة وأقيمت الخمس وآان التثليث يقعدها 
وجهـرت األلسنـة باللـه أآبـر وآـان سحـر الكفـر يعقدها وجهر باسم أمير المؤمنين في قطبه األقرب مـن المنبر فرحب به 

   . بمن بر وخفق علماه في حفافيه فلو طار به سرورًا لطار بجناحيهترحيب من بر 

وآتاب الخادم وهو مجد في استفتاح بقية الثغور واستشراح ما ضـاق بتمـادي الحـرب مـن الصدور فإن قوى العساآر قد 
استنفدت مواردها وأيام الشتاء قد مـردت مواردهـا والبلـاد المأخوذة المشار إليها قد جاست العساآر خاللها ونهبت ذخائرها 

   . وأآلت غاللها

تسترفـد وتجـم وال تستنفـد وينفـق عليها وال ينفق منها وتجهز األساطيل لبحرها وتقام المرابط لبرها ويدأب  فهي بالد ترفـد وال
في عمارة أسوارها ومرمات معاقلها وآل مشقة فهي باالضافة إلى نعمـة الفتـح محتملـة وأطمـاع الفرنـج فيما بعد ذلك مذاهبها 

   . جو الخادم من اهللا أنها ال تسمع ولن تزول أيديهم من أطواق البالد حتى تقطعغير مرجئة وال معتزلة فلن يدعوا دعوة ير

   . وهذه البشائر لها تفاصيل ال تكاد من غير األلسنة تتشخص وال بما سوى المشافهة تتلخص

   . اقتهفلذلك نفذنا لسانًا شارحًا ومبشرًا صادحًا ينشر الخبر على سياقته ويعرض جيش المسـرة من طليعته إلى س

األسلوب الثاني أن تفتتح الكتاب بالدعاء لغير الديوان بما في تعظيم الخليفة آما آتب القاضي الفاضل عن الملك الناصر صالح 
   . الدين يوسف بن أيوب إلى ديوان الخالفة ببغداد

أسعد اهللا عظماء األمالك باالنتساب إلى الخدمة الشريفة النبوية وأوزعهم ما أمرهم بـه مـن طاعتهم وخلد ملك الديوان العزيز 
النبوي ما دامت األفالك قائمة والنجوم ناجمة ونقع بغمائمها غلل اآلمال الحائمة وفسر بمكارمها حلم األماني الحالمة ورتق 

النوب المتعاظمة وأظهر على أيدي أوليائها معجزات نصرها وصرف األيام والليالي بين  بتدبيراتها المعصومة فتوق
   . المرضيين هللا نهيها وأمرها وأودع برآات السماء واألرض بمودعها ومستقرها

يع جواهرها المملوك وإن آان قد يسر اهللا له مذ أطلقت عذبة لسانه خدمة الدولة العباسية فتفسح في وسيع مآثرها وتخير من بد
وامتاح من نمير زواخرها فإنه ال يعتذر عن الحصـر الذي اعتراه في وصف المنعم عليه به من الخطاب الشريف الذي لوال 

أن عصمة المواالة تثبت فؤاده الخافق وتسدد لسانه الناطق لما تعاطى وصف ما أعطاه من آتابه المرقوم وسبق إليه مـن 
نه األمل ناآصًا وهو آسير وينقلب دونه البصر خاسئًا وهو حسير أال أن االنعام الشريف يبدأ سحابـه المرآوم فإنه مما يشف ع
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األولياء بما لو وآلهم إلى أمانيهم لتهيبت أن تتعاطى حظيته ولو فوضه إلى راحتهم لنكلت عن أن تترقى نصيته وال غرو 
   . والسرىللسحاب أن يصافح قطره الثرى والفجر أن يشرق نوره على عين الكرى 

فالحمد هللا الذي قرب على المملوك منال اآلمال وثبت حصاة فؤاده لما ال تستقل بحمله صم الجبال ويستنبت عن جهر الشكر 
بسر األدعية ويقتصر على ما يفضي به إلى المحاريب وإن لم يقصـر عمـا يقصـه فـي األنديـة ويطالـع بأن مملوك الخدمة 

وة وشمر لخدمة أشرف خالفٍة ألشرف نبوة وتلقاه تلقي أبيه األول الكلمات ورأى إطالع اهللا ألمير وابن مملوآها أخذ الكتاب بق
المؤمنين على مـا فـي ضميـره مـن طاعته إحدى المعجزات والكرامات وسمع المشافهة خاشعًا متصدعًا واشتمل عليها بفهمه 

   . ساميًا طرفه متطلعًا

   . أخذت عليه مد إليها يده آخذًا بكلتا يديه ولقد أشبه هذا الكتاب الكريم بيعًة

والمملوك يرجو بل يتحقق أن هذا العبد المشار إليه سيوفي على سابقه من عبيد الدولة العباسية في الزمان ويكون بمشيئة اهللا 
   . أسبق منهم باإلحسان

باشرًا بيـده السيف ومستنيبًا عنها العلم وله وقد صدرت خدمتان من جهته وبعدهما تصدر الخدم وال يألو جهدًا في الخدمتين م
   . نصرة باقية في الوالء وهو غني بها عن النصير وسريرٌة باديٌة في الطاعة وهو إليها أسكن منها إلى آل مشير

غنى يعود المملوك إلى ما ال يزال يفتتح به الصلوات المفروضة ويختتم به الختمات المعروضة من الدعاء الصالح الذي وإن أ
اهللا وليه عنه فقد أحوج ذوي العقائد السليمة إليـه ألنـه مـزكٍّ ألعمالهـم بـل متمـٌم إلسالمهـم وآيـف ال يدعون لمن يدعون به 

وجعل اهللا ما هو   ! وأذل رقـاب الباطـل سيـف حقـه  ! جمع اهللا ألمير المؤمنين طاعة خلقه  : يوم يدعى آل أناس بإمامهم فيقول
خرى قبضة أمير المؤمنين في األولى من األرض التي هي موطوءة آالسموات العلى وأدام نعمه على هذه األمة قبضته في األ

بإمامته وأظهر آرامة نبيه عليه السالم بما يظاهره من آرامته وعجل لمن ال يقوم بفرض واليته إقامة قيامته ورد بسيوفه التي 
م بـه مناهـج الديـن ألهلـه وأظهـره بمظاهرته على الدين آله حتى يلقى اهللا وما ال ترد ما اإلسالم ممطول به من ظالمتـه وأقـا

خلف في الدنيا آافرًا وال ضميرًا إال بالتوحيد عامرًا وال بلدًا إال وقد بات اإلسالم به آهًال وقد أصبح منه الكفر داثرًا إن شاء 
   . اهللا تعالى

تعالى تناسب الحال آما آتب القاضي الفاضل عن السلطان صالح الدين يوسف بن األسلوب الثالث أن يبدأ بآية من آتاب اهللا 
أيوب إلى الخليفة المستضيء  "  ولقـد آتبنـا فـي الزبـور مـن بعـد الذآـر أن األرض يرثها عبادي الصالحون  "  :   "  سالٌم قوًال 

   . "  فـروٌح وريحـاٌن وجنـة نعيم  "   من ربٍّ رحيـم  " 

وصالٌة يتبعها تسليم وآأٌس يمزجها تسنيم وذآٌر من اهللا سبحانه في المإل األعلـى ورحمـة اللـه وبرآاتـه معلومـٌة مـن النشـأة 
ء بأنواره المستضاف بداره الداعي إلـى الحـق وإلـى طريـٍق مستقيـم األولـى علـى موالنـا اإلمـام المستضيء باهللا المستضا

الراعي للخلق آما يرعى النسيم النسيم العام فضله التام عدله المطروق مورد فنائه المصدوق في مورد ثنائه المحقوق من آل 
علـى الـأس سقاة الكوثر وزمزم والسحاب ولـي بوالئـه ابـن السـادة الغـر والقـادة الزهـر والـذادة الحمـس والشـادة للحـق 

ووالة الموسم والموقف والكتـاب والموصـول األنسـاب يوم إذا نفخ في الصور فال أنساب والصابرون على حساب أنفسهم فهم 
   . الذين يؤتون أجرهم بغير حساب

ت المشاهـدة ألنـواره العليـة التـي يودها مملـوك العتبـات الشريفـة وعبدهـا ومـن اشتمـل علـى خاطـره والؤهـا وودهـا وآانـ
يلثم وجه ترابها  ومن يقرن بفرض اهللا سبحانه فرضها ويسابق بطاعته إلى جنٍة وصفها اللـه تعالى بقوله  "  وجنٍة عرضها  " 

ف الخاضع ويضع أثقال اآلثام عن ظهره منها بأشرف المواضع ويرى على بعد دارها األنوار التي ترى بها ويقف لديها وقو
   . للواضع ويخبت إليها إخبات الطائح الطائع ويرجو فضلها رجاء الطامح الطامع

ولوال أن الكتاب حجاٌب بينه وبين المهابـة التـي تحـول بيـن المـرء وقلبـه والجاللـة التـي هـو فـي تعظيمهـا علـى نـوٍر مـن 
ان خاطـره فـي قبضـة الهلـع أسيـرًا وال نقلب إليه البصر خاسئًا حسيرًا ولكن قلمه قد تشاجع أن آان لسانه عن اإلبانة ربـه لكـ
   . قد راجع
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إن اللـه قـد رفـع ملـة اإلسلـام علـى الملـل وآفـل نصرهـا وآفـى مـا آفـل وحمـى ملكهـا وحمل وجعل لها األرض في   : فيقول
ودائع ومكن يده من أعناقهم فهي إما تعقد األغالل أو تصوغ الصنائع والحق بها قائم العمود والسيـف الكفايـة أيدي المخالفين 

لـازم الغمـود والبشائـر تمسـك الصبـاح وتخلق الدجى والخيل على طول ما تشتمل الوحى تنتعل الوجى واأليام زاهرة واآليات 
اهرة وعنايات اهللا لديها متواليٌة متظاهرة إذا تغرب اسمها يومـًا عـن منبـٍر أعيـد إلى باهرة وعزة أوليائها قاهرة وذلة أعدائها ظ

   . وطنه غدا وإذا أوقدت نار فتنٍة في معصيتها أوقدت في طاعتها نار هدى

تعينه بمطرها وقد آان النيل قدمًا فرت عن الفرات أبناؤه وتحصنت غلل المؤمنين عنه فلم يتغلغل إليها ماؤه وآادت السماء ال 
واألرض ال توشيه بزهرها واألعناق قد تقاصر دون الراجين بدو معصمها والقلوب قد لـاذت بأستـار الجـدار معضهـا 

واألوثـان منصوبـه واآليـات مغصوبـه والتيجان بغير أآفائها من الهامات معصوبه والدين أديانًا والمذآرون باآليات يخرون 
لون باهللا قد وطنوا ألسنة وصرحوا عقائد والمعتدون قد أضلوا فعاًال وضلـوا مقاصد وآراسي خالفة عليها صمًا وعميانا والعاد

اهللا قد ألقي عليها أجساٌد آانت تقعد منها مقاعد ومنابر آلمات اهللا قد آاد آيدهم يأتي بنيانها من القواعد وجرت على بنوة النبوة 
وغرت األيام وما  أشد نبوه وقصرت األيدي فال حـد سوط وال حد سطوه ثم قست قلوٌب  "  فهي آالحجارة أو أشد قسوة  " 

وعدت وأوردت الهمم وما أصدرتن وطغى طوفان الطغيان وال عاصم وسما بناء البهتان وال هادم وضاقت الصدور ورحلت 
دوٌق بالنشـور حتى إذا جالها اهللا لوقتها وأنجز جموع الضالل إلى ميعاد شتها بغليلها إلـى القبـور وظـن أن طـي دولتهـم معـ

 "  وحـاء الحـق وظهـر أمـر اللـه وهـم آارهـون  "  :   "   وأراهم آية معدلته  "  وما نريهم مـن آيـٍة إال هـي أآبـر مـن أختهـا  " 
   .  " عوا فيها وباطٌل ما آانوا يعملون وحبط ما صن

آانت نعمة من اهللا يمنها على المملوك أن انتخبه من بين أهل أرضه وانتخبه إلقامة ما أمات الباطـل مـن فرضه ويسره لما 
النصرة  يسره من نصرة الحق وأهله وبشره بما بشره من لواء النصر ومد من ظله وألهمه الهمة التي افترع منها بكرًا ومنحه

   . فما يستطيع العدو صرفًا وال نصرًا

مكنه من صياصيهم فحلهـا ومـن دمائهـم فطلهـا ومـن سيوفهـم ففلهـا ومـن أقدامهـم فاستزلهـا ومن منابر دعاتهم فعجل تداعيها 
ومن أنفس أعدائهم فأآثر تناعيها وأبرز الذين آتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ويسر الذين آتب لهم العفو إلى منافعهم ونثر 

ح على يده وبلسانه ما زورته مـن أنسابهـا وحاسبهـا فأظهـر زيـف حسابهـا ونقلهـا مـن ظهـور خرزات الملك من تيجانها وفض
أسرتهـا إلـى بطـون ترابهـا وعمد إلى أهل دعوتها الذين بسقوا بسوق النخل فأعالهم على جذوعها وحملت قلوبهم فوف الحقد 

من ال غية أو تجد إليهم مـن صاخيـة فأصبحـوا ال تـرى إال  فأخرجها من أآمام طلوعها فهل ترى لهم من باقيـة أو تسمع لهم
   . مساآنهـم أو مساآينهـم وحصدوا حصد الحشيش ثم ال تخاف سيوفهم وال سكاآينهم

واستنزلوا من عقـاب اللـوح وسجنوا في الهم من طول مداومة عقاب الروح ثم تدارآوا إلى الدرك واشترآوا في الشرك 
دت فيهم خواص وعلم أن ليس هللا غالب وأن ليـس يفوتـه طالـب وأن الملك هللا وحده وأن الويل لمن وأقفرت منهم عراص وزه

   . تجاوز أمره وحده

وآان المملوك ممن عطل من أوثانهم وأبطل من أديانهم فائزًا بحسنة ينظر إلى حسنات خليل اهللا صلى اهللا عليه وسلم في آيده 
   . وتكفيرهااألصنام وتكسيرها وتضليله عابديها 

وعمد المملوك إلى المحاضر فجمعها وإلى المنابر فرفعها والجمعة فأطاع من شرعها وأسماء صحابة رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم فوصلهـا باسمـه ومـا قطعهـا وعمومتـه رضـوان اللـه عليهـم فتالهـا لـه واتبعها وأشاد باسم أميـر المؤمنيـن لتكـون 

الذآـرى شاملـة واإلمامـة للجماعـة شارعه والهدايـة للضاللـة صارعـه فعـادت للملـة أعيـاد واخضـرت الصلـاة جامعـه و
   . للمنبـر أعـواد وأنجـز لألمـة ميعاد

وبعد ذلك تحاشدت أولياء الذاهبين وتنادت وتساعت نحو مستقر المملوك وتعادت  "  وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال ال 
  وآانوا حمية حاميًة "غالب لكم اليوم من الناس وإني جاٌر لكم فلما تراءت الفئتان نكـص علـى عقبيـه وقـال إنـي بـريٌء منكـم  

لنمل لونًا وطرقًا إال أن من بني حاٍم آالجراد أرجال إال أن اللـه أصالهـا بنيرانـه وآالمـاء مـدًا إال أن اللـه أغرقها بطوفانه وآا
اهللا حطمها بسليمانه مع من انضم إليهم من ألفاٍف وأطراف وأوشاب وأوباٍش من جندي آسبه سيفه ذله وطرده عن مواقف 

الكرام وبمحال الخزي أحله ومن أرمني آانوا يفزعون إلى نصرة نصرانيته ويعتمدون منه على ابن معموديته ومـن عامـي 
ه وتفريـط عاميتـه فمأل العيون سوادهم األعظم ووراءهم بأس اهللا الذي ال يرد عمن أجرم فأمطرتهم أجابهـم لفـرط عمـا
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السيوف مطرًا آانوا غثاًء لسيوله الجوارف وعصفت بهم األعنة عصفًا آانوا هباًء لهوجـه العواصـف  "  فظلـت أعناقهـم لهـا 
وظلـت قحـاف بني حام تحت غربان الفال غربانًا وشوهدت  وعوتبـت األنفـس والـأرؤس  "  قالتـا أتينـا طائعيـن  "  خاضعيـن  " 

بعده ما تتعلق  ظلماٌت بعضها فوق بعٍض أفعاًال وألوانًا وصفت مـوارد السلطـان مـن القذى وطفيء ذلك الفحم فال يجد النفاق
به الجذى وبلغت وآاتب المملوك واسم أمير المؤمنين قد آتب سطره على جبين النقدين وسمع لفظه من فم المنبرين بالبلدين 

ومد آل منبر يدًا بل يدين فحين سمع الناس قالـوا حقـًا مـا قالـه ذو اليديـن وصارت تلك األسمـاء دبـر الـآذان ووراء الظهـور 
حبـة العباسيـة سـرًا مـن أسـرار القلـوب إذا حصل ما في الصدور والخالئق مبايعة متابعة وافيٌة بعهده متوافية وحصلـت الم

   . داخلون في الحق أفواجًا سالكون منه شرعة ومنهاجًا

هبًا ألرضه وارتجع والحمد هللا الذي جعل أمير المؤمنين إمامًا لخلقه ووارثًا ألرضه ولم يذر فوق األرض منازعًا لحقه وال منا
له الحق الذي آان نادًا ورد عليه األمر الذي لم يكن له غير اللـه رادًا وبلـغ آل مؤمن من إعالء آلمة اإليمان به ما آان له 
وادًا وأخذ بيد انتقامه من آان عن سبيله صادًا واإلسالم قد استنار آنشأته والزمان قـد استـدار آهيئتـه والحـق قـد قـر فـي 

ابه واألمر قد فر عن صوابه فقد وفى اهللا القرار له بضمانه وأخذ بيده ما روى عن ابن عمه صلى اهللا عليه وسلم وأصفى نص
   . من لسانه

فالحمد هللا الذي صدقه وعده وأورثه األرض وحده وجدد عاله وأعلى جده وأسعد نجمه وأنجم سعده ووعده نجحه وأنجح وعده 
   . وأورده وصفه وأصفى ورده

المملوك ينتظر األمثلة ليتمثلها واألمانة ليتحملها والتقليدات المطاعة ليتلوها والتشريفات الشريفة ليجلوها والسواد ليجلي الحلك 
عن ضمائر المبطلين والسيف الحالي لحكمه في رقاب المعطلين ولآلراء الشريفة فصل برهانها وفضل سلطانها وأمرها الذي 

   . لملة وتوطيد بنيانها وعزمها الذي يرفع حين يرفع ظلمة أدخانهاال يخرج حين يخرج عن عز ا

   . إن شاء اهللا تعالى

األسلوب الرابع أن يبتدأ الكتاب بالصالة آما آتب القاضي الفاضل عن الملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب إلى الخليفة 
صلوات اهللا التي أعدها ألوليائه وذخرها وتحياته التي   : كها بعساآرهببغداد في البشرى بفتح بلٍد من بالد النوبة أيضًا وانهزام مل

قذف بشهبها شياطين أعدائه ودحرها وبرآاتـه التي دعا بها آل موحٍد فأجاب وانقشع بها غمام الغم وظالم الظلم فانجاب عن 
ده حصٌر وال لكن على موالنا عاقد ألوية أنجاب وزآاتـه التـي هـي للمؤمنيـن سكـن وسالمـه الـذي ال يعتري الموقنين في تردي

اإليمان وصاحب دور الزمان وساحب ذيل اإلحسان وغالب حزب الشيطـان الـذي زلزلـت إمامتـه قـدم الباطـل وحلـت خالفتـه 
ترائـب الدهـر العاطـل واقتضـت سيوفـه ديـون الديـن مـن آـل غريـٍم ماطل وأمضت غرب آل عزٍم للحق مفلول وأطلعت 

رب نجم آل هًدى آفل وشفعت يقظات استغفاره إلى غافر ذنب آل غافل وعلى آبائه الغاية والمفزع والملـاذ فـي وقـت غا
الفـزع والقائميـن بحقـوق اللـه إذ قعد الناس والحاآمين بعدل اهللا إذ عدم القسطاس والمستضيئين بأنوار اإللهـام الموروثـة مـن 

ابريـن فـي البأساء والضراء وحيـن البـاس خـزان الحكـم وحفاظهـا ومعانـي النعـم وألفاظهـا الوحـي إذا عجـز االقتبـاس والص
وأعلـام العلـوم المنشورة إلى يوم القيامة وآالئي السروح المنتشرة من آال سديد اإلمامة ومن ال ينفذ سهم عمٍل إال إذا شحذ 

   . بدالالتهم بمواالتهم وال يتألق صبح هدايٍة إال إذا استصبح الساري

المملوك يقبل األرض بمطالع الشرف ومنازله ومرابع المجد ومعاقله ومجالس الجود ومحال السجود ومختلف أنباء الرحمة 
المنزلة ومرسى أطـواد البسيطـة المتزلزلـة ومفتـر مباسـم اإلمامـة ومجـر مساحـب الكرامـة ومكـان جنوح أجنحة المالئك 

يث يدخلون من آل باٍب مسلمين ويتبعهم ملوك األرض مستسلمين ومشاهد اإلسالم آيوٍم أنزل فيه ومشتجر مناسك المناسك ح
قاتلوا الذين يلونكم ويناجيها بلسان جلى اإلخالص الصادق   : اليوم أآملت لكم دينكم وينعقد على الوالية فأما غيره فله قوله
ـع مضاربه وفسح المعتقد الناصح مذاهبه فأعرب عن خاطٍر لم عقيدته وأنشط الوالء السابق عقيلته وأرهف اإليمان الناص

يخطر فيه لغير الوالء خطره وقلب أعانه على ورود الوالء أن صفاء المصافاة فيه فطره ويخبر أنه ما وهن عما أوجبته آالؤه 
   . وال وهى وال انثنى عزمه عن أن يقف حيث أظلت سدرة المنتهى ووضحـت اآليـات ألولـي النهى

اهللا سبحانه يزيل عنه في شرف المثول عوائق القدر وموانعه ويكشف له عن قناع األنوار التي ليست همته بما دون نظرها و
قانعة وآان توجه منصورًا بجيش دعائه قبل جيش لوائه وبعسكر إقباله قبل عسكر قتاله وبنصال سلطانه قبل نصال أجفانـه ال 

ائب وقواضب الحذر غمضت فـي جفونهـا عيـون القواضـب وسـار أولياء أمير جـرم أن آتائـب الرعب سارت أمام الكت
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المؤمنين الذين تجمعوا مـن آـل أمـة وتداعـوا بلسـان النعمـة وتصرفـوا بيـد الخدمـة وصالوا بسيف العزمة متواخيًة نياتهم في 
وآالغـاب المشجـر أعالمـًا وآالنهار الماتع حديدًا  اإلقدام متآلفًة طوياتهم فـي طاعـة اإلمـام آالبنيـان المرصـوص انتظامـًا

وهاجًا وآالليل الشامل عجاجًا عجاجًا وآالنهر المتدافع أصحابًا وآالمشط المطرد اصطحابًا واألرض ترجل برجلهـم لما ترفعه 
ه وغياضهـا المشجـره الحوافر من غيومها والسماء تنزل نزولهم لما تضعه الذوابل من نجومها فما انتشرت رياضهـا المزهـر

   . إال دلـت علـى أن السحـاب الـذي سقاهم آريم واإلنعام الذي غمرهم عظيم والدنيا التي وسعتهم من عزمتهم تظعن وتقيم

ولما علم العدو أن الخطب المظنون قد صرح خطابه واألمل المخدوع قد صفر وطابه راسل ورأى سل السيوف يغمده وماآر 
تـف يعمـده واندفـع هاربـًا هائبـًا وخضـع آائبًا آاذبًا فمضى المملوك قدمًا وحمله ظلمه وقد خاب من حمل وماآر لعلمـه أن الح

ظلمًا وأجابه بأنه إن وطيء البساط برجله وإال وطئه برأسه وإن قدم على المملوك بأمله وإال أقدمه بيأسه وإن لم يظهر أثر 
آأسه فلم يخرج من مراوغة تحتها مغاوره ومكاسرة وراءهـا مكاشـره فاستخـار التوبة وإال أقام عليه الحد بسكرة الموت من 

   . اللـه فـي طلبـه وانتهز فيه فرصة شغل قلبه بريبه ولم يغره ما أملي له في البالد من تقلبه

وسار ولم يزل مقتحمًا وتقدم أول العسكر محتدمًا وإذا الدار قد ترحل أهلها منها فبانوا وظعنوا عن ساحتها فكأنهم ما آانوا ولم 
يبق إال مواقد نيراٍن رحلت قلوبهم بضرامهـا وأثافـي دهـٌم أعجلت المهابة ما رد سغبهم عن طعامها وغربان بين آأنها في 

بني حامها وعوافي طير آانت تنتظر من أشالئهم فطر صيامها وعادت الرسل المنفذة القتفاء الديار ما قطـع مـن رؤوس 
آثارهم وأداء أخبارهم ذاآرًة أنهم لبسوا الليل حدادًا على النعمة التي خلعت وغسلوا بماء الصبح أطماع نفٍس آانت قد تطلعت 

األودية سيوًال وألعالي الشجر قضبانًا فرأى المملوك أن الكتاب وأنهم طلعوا األوعار أوعاًال والعقاب عقبانًا وآانوا لمهابط 
فيهم قد بلغ أجله والعـزم منهـم قد نال أملهن والفتك بهم قد اعمل منصله وأن سيوف عساآر أمير المؤمنين منزهٌة أن تريق إال 

حطمه سليمان عليه السالم وجنوده دماء أآفائها من األبطال وأن تلقى إال وجوه أنظارها من الرجال وأن المذآورين نمٌل 
ورمل أطاره العاصف الذي يسحفه ويقوده وأصدر هذه الخدمة والبالد من معرتهم عارية والكلمة بانخفاضهم غاليٌة عالية ويد 

ألمانـات اهللا على أعدائه عادية وأنفس المخاذيل في وثاق مهابته العالية عانية فرأى المملوك أن يرتب بعده األمير فالنًا ليبذل ا
لسوقـة أهـل البلـاد ومزارعيها ويفصل المحاآمات بين متابعي السلطنة ومطاوعيها ويفسح مجال اإلحسان لمعاودي المواطن 
ومواجعيها فيعمر من البالد ما قد شغر ويشعر باألمنة من ال شعر فإن مقام المملوك ومن معه من عساآر تمنع الشمس من 

   . عها مما يضر بالغالل وينسفها ويجحف بالرعايا ويعسفهامطلعها وترد جرية البحر عن موق

فالحمد هللا الذي جعل النصر الئذًا بأعطاف اعتزامه وأنامل الرعب السائر إلى األعداء محرآًة عذبات أعالمه والعساآر 
   . من حماتهاالمناضلة بسالح والئه تغني بأسمائها عن مرهفاتها والكتائب المقاتلة بشعار عالئه تقرأ آتب النصر 

األسلوب الخامس أن يبتدأ الكتاب بالسالم آما آتب القاضي الفاضل عن السلطان صالح الدين أيضًا يعتذر له عن تأخر الكتب 
سالم اللـه األطيـب وبرآاتـه التـي   : ويذآر له خبر صاحب قسطنطينية وصاحب صقيلة من ملوك النصرانية من الروم والفرنج

لغيـب وزآواتـه التـي ترفـع أوليـاءه إلـى الـدرج ونعمـه التـي لـم تجعل على أهل طاعته في الدين من يستدرهـا الحضـر وا
حرج على موالنا سيد الخلق وساد الخرق ومسدد أهل الحق والبس الشعار األطهر سوادًا ومستحق الطاعة التي أسعد اهللا من 

داه وبأسـه إن رآـض جـوادًا أو جـوادًا وواحد الدهر الذي ال يثنى وإليه خصه بها بدءًا ومعادًا ومولى األمة الذي تشابه يوم ن
القلوب تثنى وال يقبل اهللا جمعًا ال يكون لوالئه جمع سالمٍة ال جمع تكسير وال استقبـال قبلـٍة ممـن ال تكـون محبتـه فـي قلبـه 

ى آبائه المالئي األرض عدًال المالء أهًال وفضًال والضاربين تقيـم واسمـه فـي عملـه إلـى اللـه يسيـر موالنـا أمير المؤمنين وعل
فيصًال والقائلين فصًال ومن تقول الجنة ألهلها بهم أهًال المخصوصين بالعناية اإللهية الحاآمين فكل أمٍة بطاعتهم مأمورٌة وعن 

   . معصيتهم منهية والمشرفي األسارير على أسرة الشرف فكم مألت البهو مناظرهم البهية

المملوك يخدم الحرم الشريف باحترامه والفناء الكريم بإعظامه والبساط المقبل بطـول استالمـه والستـر الـذي أسبلـه اللـه علـى 
العبـاد بتحيته وسالمه وينهي أنه آخر الخدم عن أن ينتظم األوقات المتجددة ويقتضب الحاالت المتجردة والرسل عن أن تتوارد 

اآـا واإلنهـاءات عن أن تثبت بالمقامات النبوية ومجالس العرض العلية ما انتهت إليه األقدار وما أفضـى دراآـا وتتوالـى وش
إليـه من آثير المناجح وقليل األعذار فإن أدب األمالي عن المطالعة آالصوم ال يفض ختامه وال يحل نظامه إال بعيد يطلع 

أن متكلفـًا أفطـر قبـل موعده وورد الماء قبل مورده لكان مفسدًا لعقده ناآثًا  هالله مبشرًا ويبث خبره في اآلفـاق معطـرًا فلـو
   . لعهده
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آذلـك المملـوك أمسـك حيـن آانـت األخبـار بجانبـه مشتبهـة والحقائـق لديـه غيـر متوجهـة فـإن طاغيتي الكفر بقسطنطينية 
ذا لها أسطوًال جاريًا وعسكرًا جرارًا وتباريا ولم يزد اهللا الظالمين إال وصقلية آانا قد أوقدا للحرب نارًا ورفعا لها أوزارًا واتخ

تبارًا وآتبا إلى الفرنج بعـد انهزامهم بالنجدة والنصرة وتضمنا لهم الخروج والكرة ويصفان ما استعدا به بما ال يعبر عنه إال 
لقـد آـادت تدخـل فيما رأته األعين وورد إلى بالكثرة واستطارت الشناعة وتداولتها األلسن وخرجت مـن األفـواه حتـى 

المملوك رسوٌل من طاغية القسطنطينية وهو أقدم ملوك النصرانية قدمًا وأآثرهم ماًال منتمى فعرض عليه موادعًة يكون بها 
يجب إلى عسكره مودعًا ويكون له مفزعًا له ولصاحب صقلية الذي زعم أنه أصٌل للشر يكون الشر منه مفرعًا فلم يكن ولم 

   . السلم ولم يزعه أن عسكره خذله اهللا مباٌر في البر وفي اليم إن شاء اهللا تعالى

األسلوب السادس أن تفتتح المكاتبة بخطبة مفتتحة بالحمد هللا وذلك يختص بالفتوح وغيرها مما حدث فيه نعمة وربما بدئت بآية 
من آتاب اهللا آما آتب العماد األصفهاني عن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب إلى الناصر لدين اهللا ببغداد بفتح القدس :   "  

الحمد هللا على ما أنجز من هذا الوعد على نصرته  ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر أن األرض يرثها عبادي الصالحون  " 
لهذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد وعلـى مـا أجـرى هـذا الحسنـة التـي مـا اشتمـل علـى شبههـا آـرام الصحائـف ولـم 

هـا بالفتـوح غدوًا يجـادل عن مثلها في المواقف في األيام اإلمامية الناصرية زادها اللـه غـررًا وأوضاحـا وولـى البشائـر في
وراحًا ومكن سيوفها في آل مازق من آل آافر ومارق وال أخالها من سيرة سرية تجمع بين مصلحة مخلوٍق وطاعة الخالق 

وأطال أيـدي أوليائهـا لتحمـي بالحقيقـة حمـى الحقائـق وأنجزها الحق وقذف به على الباطل الزاهـق وملكهـا هـوادي المغـارب 
رق وال زالت آراؤها في الظلمات مصابح وسيوفها للبالد مفاتح وأطراف أسنتها لدماء األعداء نوازح والحمد ومرامـي المشـا

هللا الذي نصـر سلطـان الديـوان العزيـز وأيـده وأظفـر جنـده الغالـب وأنجـده وجـال بـه جالبيب الظلماء وجدد جدده وجعل بعد 
عسٍر يسرًا وقد أحدث اهللا بعد ذلك أمرًا وهون األمر الذي ما آان اإلسالم يستطيع عليه صبرًا وخوطب الدين بقوله :   "  ولقد 
  فاألولى في عصـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والصحابـة واألخـرى هـذه التـي عتـق فيهـا مـن :مننا عليك مرًة أخرى  "  

د أصبح حرًا فالزمان آهيئته استدار والحق بمهجته قد استنار والكفر قد رد مـا آـان عنده من المستعار وغسل رق الكآبة فهو ق
ثوب الليل بما فجر الفرج من أنهار النهار وأتى اهللا بنيان الكفر من القواعد وشفى غليل صدور المؤمنين برقراق ماء 

   . الموردات البوارد

الالحظة ولم تخف عن القلوب الحافظة عزت سيمـا اإلسلـام بمسومهـا وتـرادف نصره بمردفها  أنزل مالئكة لم تظهر للعيون
وأخذت القرى وهي ظالمٌة فترى مترفيها آأن لم تؤو فيها فكم أقدم بها حيزوم ورآـض فاتبعه سحاب عجاٍج مرآوم وضرب 

جمعت رجاًال وإنما دعت خفافًا وثقاًال فإما سيوٌف فإذت ضربه آتاب جراٍح مرقوم وإال فإن الحروب إنما عقدت سجاًال وإنما 
تقاتل سيوفًا أو زحوف تقاتل زحوفًا فيكون حد الحديد بيٍد مذآرًا وبيد مؤنثـًا ويكـون السيـف فـي اليـد الموحـدة يغنـي بالضربـة 

   . ير مودة اعتنقتاالموحـدة وفـي اليـد المثلثة ال يغني بالضرب مثلثًا وذلك أنه في فئتين التقتا وعدوتين لغ

وإن هذه النصرة إن زويت عن مالئكة اهللا جحدت آراماتهم وإن زويت عن البشر فقد عرفت قبلها مقاماتهم فما آان سيٌف 
يتيقظ من جفنه قبل أن ينبهه الصريخ وال آان ضرب يطير الهام قبل ضرٍب يراه الناظـر ويسمعـه المصيـخ فكـم قريـٍة آأنهـا 

   . التاريخ وآم طعنٍة تحز لها هضاب الحديد ولها شماريخ هجرة الموت وبها

   . والحمد هللا الذي أعاد اإلسالم جديدًا ثوبه بعد أن آان جديـدًا حبلـه مبيضـًا نصـره مخضـرًا نصله متسعًا فضله مجتمعًا شمله

الحبور لكافة المسلمين ويكرر والخادم يشرح من نبإ هذا الفتح العظيم والنصر الكريم ما يشرح صدور المؤمنين ويمنح 
البشرى بما أنعم اهللا به من يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع اآلخر إلى يوم الخميس منسلخه وتلك سبع ليال وثمانية أيام 
ورايتها إلى اإلسالم ضاحكٌة آما آانت  حسومـًا سخرهـا اهللا على الكفار  "  فترى القوم فيها صرعى آأنهم أعجاز نخٍل خاويٍة  " 
من الكفر باآية فيوم الخميس األول فتحت طبرية وفاض ري النصـر مـن بحيرتها وقضت على جسرها الفرنج فقضت نحبها 

   . بحيرتها

   . ليائه أخذ القرى وهي ظالمةوفي يوم الجمعة والسبت آسر الفرنج الكسرة التي مالها بعدها قائمة وأخذ اهللا أعداءه بأيدي أو

وفي يوم الخميس منسلخ الشهر فتحت عكا باألمان ورفعت بها أعالم اإليمان وهي أم البالد وأخت إرم ذات العماد وقد 
   . أصبحت آأن لم تغن بالكفر وآأن لم تفتقر من اإلسالم
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جيشه المكسور مكسور والحديد الكافر الذي آان وقـد أصـدر هـذه المطالعة وصليب الصلبوت مأسور وقلب ملك الكفر األسير 
في الكفر يضرب وجه اإلسالم قد صار حديدًا مسلمًا يفرق خطوات الكفر عن األقـدام وأنصـار الصليـب وآبـاره وآـل مـن 

الفضة وطبرية المعموديـة عمدتـه والدير داره قد أحاطت به يد القبضة وأخذ رهنًا فال تقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب و
قد رفعت أعالم اإلسالم عليها ونكصـت مـن عكـا ملـة الكفـر علـى عقبيهـا وعمرت إلى أن شهدت يوم اإلسالم وهو خير 

يوميها بل ليس من أيام الكفر يوم فيه خير وقد غسل عن بالد اإلسالم بدماء الشرك ما آان يتخللها فال ضرر وال ضير وقد 
آمن باهللا واليوم اآلخـر وصـارت المناحـر مواقـف لخطبـاء المنابـر واهتـزت أرضهـا لوقـوف  صارت البيع مساجدهم بها من

المسلميـن فيهـا وطالمـا ارتجـت لمواقـف الكافـر والبـأس اإلمامـي الناصـري قـد أمضـى مشكاته على يد الخادم حتى بالدني 
فأما القتلى واألسارى فإنها   ! فه في هذا اليوم من تاج فارسفي الكنائس وإن عز أول اإلسالم بحط تاج فارس فكم حطت سيو

   . تزيد على ثالثين ألفًا

وأما فرسان الديوية واالستبارية فقد أمضى اهللا حكمه فيهم وقطع بهم سيوف نار الجحيم ووصل الراحل منهم إلى الشقاء المقيم 
ا آانـت يـد الكليـم وافتـرت النصـرة عـن ثغـر عكـا بحمـد اللـه وفتك بافرنس آافر الكفار ومشيد النار من يده في اإلسالم آمـ

   . الـذي يسـر فتحهـا وتسلمتها الملة اإلسالمية باألمان وعرفت في هذه الصفقة ربحها

   . وأما طبرية فافترتها يد الحرب فأنهرت الحرب جرحها

د وآأنـه بالبيـت المقـدس وقـد دنـا األقصـى مـن أقصاه وبلغ فالحمد هللا حمدًا ال تضرب عليه الحدود وال تزآى بأزآى منه العقو
اهللا فيه األمل الذي علم أن يحصيه وأحاط بأجله وأقصاه لكل أجٍل آتاب وأجل العدو هذه الكتائب الجامعة ولكل عمٍل ثـواب 

ما استيقظ من وجد اإلسالم  وثـواب مـن هـدى لطاعتـه جنات نعيمه الواسعة واهللا المشكور على ما وهب والمسؤول في إدامة
   . وهب

وقد توجه من جانبه األمير رشيد الدين دام تأييده في إهداء هذه البشرى نيابًة عن الخادم ووصف ما يسره اهللا ألوليائه من 
   . العزائـم

ة الطور الشقيف وقالٌع بين طبريـة عكـا الناصرة صفورية قيسارية نابلس حيفا معليا القزل  : والبلـاد والمعاقـل التـي فتحـت هـي
   . هذه آثيرة

   . والولد المظفر تقي الدين بصور وحصن تبنين

واألخ العادل سيف الدين نصره اهللا قد أوفت بالوصول من عنده من عنده من العساآر فينزل في طريقه على غزة وعسقالن 
حروس ويشحنها بالرجال ويوفر سالحها وعددها ويجهز مراآب األسطول المنصور ويكثر عددها ويسير بها إلى ثغر عكا الم

والنهوض إلى القدس فهذا أوان فتحه ولقد دام عليه ليل الضالل وقد آن أن يستقر فيه الهدى مشكور اإلحسان إن شاء اهللا 
   . تعالى

 لجملة الثانية في المكاتبات الخاصة إلى خلفاء بني العباس

وقـد يكاتـب اإلمـام بغيـر تصديـر إذا لـم يكـن ذلـك فـي شـيء مـن األمـور التي سبيلها أن تنشأ   : قـال أبـو جعفـر النحـاس 
   . الكتب بها من الدواوين

نين ورحمة اهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم والسالم عليك يا أمير المؤم  : آما آتب القاسم بن عبد اهللا إلى المكتفي مهنئًا له بالخالفة
   . وبرآاته وأسأل اهللا أن يعظم برآة هذا األمر على أمير المؤمنين وعلى األمة آافًة

   . وأعزه وأيده وأتم نعمته عليه وأدام آرامته له  ! أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين

   . لكتابوربمـا استحسنـت مكاتبة المرؤوس إلى الرؤوس إلى الرئيس على غير ترتيب ا  : ثـم قـال
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أما بعد فإن أحق من عرف حق اهللا عليه فيما أخذ منه من عظم حق   : آما آتب إبراهيم بن أبي يحيى إلى بعض الخلفاء يعزيه
   . اهللا عليه فيما أبقاه له واعلم أن أجر الصابرين فيما يصابون أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون فيه

لى الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية قـد ذآـر فـي مـواد البيـان أن المستعمـل فـي الطرف الخامس في المكاتبات الصادرة إ
أفضل صلوات اهللا وبرآاته وأشرف رضوانه وتحياته على موالنا وسيدنا اإلمام الفالني أمير   : دولتهـم أن يقـال بعد البسملة

   . المنتظرين  : أبنـاء فـإن لـم يكـن لـه أبنـاء قيـل مكان األآرمينالمؤمنين وعلى آبائه الطاهرين وأبنائـه األآرميـن إن آـان لـه 

آتب عبد الموقف النبوي خلد اهللا ملكه من مقر خدمته بناحية آذا وأمور ما عـذق بـه ورد إلـى نظـره   : ثم يقال بعد فضاء واسع
للـه رب العالميـن وصلـى اللـه علـى سيدنـا محمـد  منتظمـٌة بسعـادة موالنـا أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه وعلى جده والحمد

   . وعلـى آله الطاهرين وسلم تسليمًا

   . العبد ينهـي آـذا وآـذا ينـص األغـراض التـي بنـي الكتـاب علـى إنهائهـا وشـرح حالهـا  : ثم يقال

أنهى العبد ذلك ليستقر علمه   : فـإن آـان الكتـاب مبنيـًا علـى المطالعـة ببعـض األخبـار قيـل فـي آخـره بعـد فضـاء يسيـر  : قـال
   . بالموقـف األشـرف إن شـاء اللـه تعالـى

ين صلى اهللا عليه الرأي العالي ولموالنا أمير المؤمن  : وإن آـان مبنيـًا علـى االستثمار في بعض األحوال قيل في هذا الموضع
   . في ذلك إن شاء اهللا تعالى

صلوات اهللا   : وهـذه نسخة آتاب من هذا النمط في جواٍب عن آتاٍب ورد من الخليفة بالسؤال عن المكتوب عنه في مرضه وهو
شرف موهوٍب وأآرم ممنوح الزاآية وتحياته الذآية الذاآية وسالمه الذي يتنزل على الروح بالروح ويؤذن من رضا اهللا بأ

وبرآاته التي فيها للمؤمنيـن سكـن وبشفاعتهـا تتقبـل أعمال المؤمن بقبول حسن على إمام الحق المنظور المغني عن المنتظر 
وحجة اهللا التي أرسلها نذيرًا للبشر وخليفة اهللا الذي نزلت بمدحه مرتالت السور قبل مرتبات السير وبعثه اهللا بالنور الذي ال 

يمكن الكافر من إطفائه وبرهان اهللا الذي ال يطمع الجاحد في إخفائـه ونائـب النبـوة ووارثها ومحيي القلوب وباعثهـا ومفيـض 
 أسـرار األنـوار ونافثهـا سيدنـا وموالنـا اإلمـام الفالنـي وال زالت األقدار له جنودًا وجدودًا والجديدان يسوقان إليه من أيامهما

ًء وعبيدًا وعلـى آبائـه الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى ورغبوا عن عرض هذا األدنى وال تتهم والتهم علـى ولياليهما إما
الخيـان وال يتـم للثقليـن أن ينفـذوا مـا لـم يكونـوا منهـم بسلطان وعلى أبنائه وجوه الهدى البارزة من األآنة وأيدي الندى 

   . واألعنة واألسنة

نبوي خلد اهللا ملكه من مقر خدمته بالمكان الفالني وأمور ما عدق به ورد إلى نظره على أتم حاٍل وأآمله آتب عبد الموقف ال
   . وأحسن نظام وأجمله بسعادة موالنا أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه وعلى جده وآبائه الطاهريـن

م لهضاٍب بعيدة المرتقى وتورده جمات قريبة المستقى العبـد ينهـي أنـه لـو أخـذ فـي شكـر المنـن التـي ترقيـه فـي آـل يـو
وتوجب علـى لسانـه أن يبـذل جهـد مـن استرسـل وعلى قلبه أن يبذل جهد من اتقى لقصر به الوصف وأعياه من ورق الجنة 

   . الخصف

عليه التشريف بالسؤال  وآيف يجاري من يده ديمة اهللا بقلمه أو آيف ينزح بحر الجود الذي يمده سبعة أبحر نعمه ولما ورد
الذي أحياه بنسيم روحه ونفخ فيه من روحه فوقع له ساجدًا وثـاب إلـى السجـود عائـدًا وبذلـك مع ضراعته االبتهال جاهدًا 
وأخلص فرض الوالء معتقدًا ورفع لواء الحمد عاقدًا وآشف عنه الضر وأطلعت على وجهه النعم الغر وتكافت األنداد في 

ـي الحلـو ومـر المـر وانتهى من الدعوات إلى ما انتهى به المرض وتفلل منه الجوهر الذي عزل به العرض محل عيشـه فحل
وصافح بمهجته السهام التي نفذ بها الغرض وآاد يشاهده مرتفعًا به الضنى واأللـم وفعلـت أنـواره فـي ظلمتـه مـا ال تفعـل 

واآلخر مأمون الموارد والمصادر مضمون الشفاء فـي الباطـن والظاهـر عـادت األنـوار فـي الظلـم ولـم يـرد قبله حلو األول 
القلـوب علـى األجسـام بفضلـه وسطت العافية على األسقام بفضله بل بفصله واهللا سبحانه يملكه أعناق البالد آما أجرى على 

   . يديه أرزاق العباد إن شاء اهللا تعالى

   . ة آذاوآتب في يوم آذا من شهر آذا من سن
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الطرف السادس في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم إلى خلفاء بني أمية باألندلس آتب الملوك لخلفاء بني امية 
باالندلس وآانت المكاتبة إليهم باالفتتاح بالدعاء بطول البقاء مع اإلطناب في اإلطراء في شأن الخليفة ومدحـه والثنـاء عليـه 

الخطـاب فيـه للخليفة بأمير المؤمنين منعوتًا بموالي وسيدي ونحو ذلـك والتعبيـر عـن المكتـوب عنـه بلفظ والدعـاء لـه و
   . الوحدة من تاء المتكلم ونحوها

آما آتب أبو المطرف بن المثنـى مـن إنشائـه عـن المنصـور إلـى هشـام بن الحكم يخبره بجريان الصلح بينه وبين الموفق بعد 
موالي وسيدي وسيد العالمين وابن األئمة الراشدين عزيزًا سلطانه   ! أطـال اهللا بقاء أمير المؤمنين  : ينهما من عداوٍةما آان ب

منيرًا زمانه ساميًة أعالمه ماضيًة أحكامه ظاهرًا على من ناواه قاهرًا لمن عاداه آما يحب أيد اهللا أمير المؤمنين موالي 
   . وسيدي على أحسن ما يكون عليه

العبد المخلص والمولى المتخصص الذي حسن مضمره واستوى سره وجهره ولـاح استبصـاره وجده وتناهى سعيه وجهده في 
مضمار الجري إلى الطاعة وبذلك إذعانه وانقياده واستعبد إمكانـه وإجهـاده فيمـا يفـي بتمكيـن اإلمامة المهدية والخالفة 

لتباشير اليمن والبرآة واهللا سبحانه ولي العون والتأييد والملي بالتوفيق والتسديد ال رب المرضية ويشد مباني المملكة المصدقة 
   . غيره

وبعـد أبقـى اللـه أميـر المؤمنيـن فـإن آتابـي إليـه سلـف معربـًا عـن النزغـة التي آانت بيني وبين الموفق مملوآـه وقديمـًا 
قيقه وضرب ساعيا بالتشتيت والتشغيب والتبعيد والتقريب بين األب الحاني نـزغ الشيطـان بيـن المـرء وصديقه واألخ وش

الشفيق واالبن البر الرفيق ثم يعود ذوو البصائر والنهي وأولوا األحالم والحجا إلى ما هو للشحناء أذهب وبالتجامل أولى 
   . وأوجب

سمة التباين والخالف وبدو التآلف واإلنصاف وعادت وآتابي هذا وقد نسخ اهللا بيننا آية االفتراق باالتصال واالتفاق ومحا
النفوس إلى صفائها وانطـوت علـى وفائهـا وخبـت نـار الفتنـة وامتـد رواق الهدنة وثبتت األسباب الراسخـة واألواصـر 

ل األحوال والتشابك العاطفـة بأزمـة قلوبنـا إلـى معاهـد الخلـة القديمـة ومواطن العشرة الكريمة والمعروف من االمتزاج في آ
وجالء الشك باليقين وقرت باالنتظام العيون وصرنا في القيام بدعـوة أميـر المؤمنيـن موالنـا وسيدنـا رضيعـي لبـان وشريكي 
عنان وأليفي تناصر وحليفي تظافر فنحن عن قوٍس واحدة في نصرته نرمي ومن ورائهـا نـذود جاهدين ونحمي قد فتنا الجياد 

ى الطاعة وأحرزنا قصب السبق في المظاهرة والمشايعة فما نفتأ نسعى في تمهيدها ونذهـب وال ننفـك نكـدح لهـا في السبق إل
   . وننصـب واللـه الكفيل بإنجادنا بعزته وقدرته وحوله وقوته ال إله إال هو

إال بسعد طائر أمير المؤمنين سيدنا وإن الذي عقده اهللا تعالى لنا وحسمه من دواعي القطيعة عنا ما اطرد وتأتي وسنح وتهيا 
وموالنا أعزه اهللا ويمن بقيبته فمـن تمسـك بعروتـه وعـاد بعصمته فقد فاز قدحه وتبلج في ظلم األمور صبحه واستدل بأوضح 

الدليل وعرض بالرأي األصيل واستنار بأضوإ سراج وسلك على أقصد منهاج ولـم يزايـل الرشـاد آراءه وصاحـب السداد 
   . ءهأنحا

   . واهللا تقدس اسمه ال يزال يعرفنا من سعادة الدعوة الزآية ما يصلح به أحوالنا ويفسح به آمالنا بمنه

ولما أتاح اهللا من السلم ما أتاحه وأزاح من المكروه ما أزاحه لم أجد في فسحًة وال غًنى وال سعًة من إطالع أمير المؤمنين 
مه بالصورة فأنهضت إلـى حضرتـه العاليـة ذا الوزارتيـن عبد الرحمن بن مطروح موالي وسيدي من ذلك على الجلية وإعال

رسولي وعبدي وخاصتي مملوآه لينهي إليه الحال على حقيقتها ويوفيها بكليتها وأقرن به رسول الموفق متحمًال مثل ما تحمله 
اإلصغاء إليهما والوعي عنهمـا والسمـاع منهمـا  رسولي ومتقلدًا آالذي تقلده وألمير المؤمنين موالي وسيدي الفضل العميم في

جميـع مـا يوردانـه ويوضحانـه ويستوفيانـه ويشرحانـه والتطـول بالمراجعة فيه بما يستوجبه ويقتضيه واصًال لعز مننه 
   . وأياديه إن شاء اهللا تعالى

خلفاء الموحدين بالمغرب القائم بقاياهم اآلن الطرف السابع في المكاتبة الصادرة إلى خلفاء الموحدين بالمغرب الكتب إلى 
   . بتونس وما معها من سائر بالد أفريقية
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وفيه ثالثة أساليب األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بالدعاء وهي على ضربين الضرب األول أن تكون المكاتبة من ملٍك آخر 
ه عـن نفسـه بنـون الجمـع ويخاطب المكتوب إليه بأمير والرسم فيه أن تفتتح بالدعاء المنا سب للحال ويعبر المكتوب عنـ

   . المؤمنين

آما آتب القاضي الفاضل عن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب إلى المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أحد 
فتـح اللـه   : مصرية وهوخلفائهم في سنة خمس وثمانين وخمسمائة يستجيشه على الروم الفرنج القاصدين بالد الشام والديار ال

بحضـرة سيدنـا أميـر المؤمنيـن وسيـد العالميـن وقسيـم الدنيا والدين أبواب الميامن وأسباب المحاسن وأحله من آفايته في 
الحرم اآلمن وأنجزه من نصرة الحق ما اللـه لـه ضامـن وأصلح به آل رأي عليه الهوى رائن ومكن له في هذه البسيطة 

بالعلم غبطه حتى يكون لألنبياء بالعلم ولألرض بالعزم وارثًا وحتى يشيد بحادٍث قديمًا من مجده الذي ال يزال بسطه وزاده 
   . بغض الحديث حادثًا

آان من أوائل عزمنا وفواتح رأينا عند ورودنا الديار المصرية مفاتحة دولة سيدنا وأن نتيمن بمكاتبتها ونتزين بمخاطبتها 
األصحاب ونستسقي معرفتها استسقاء السحاب وننتجعها بالخواطر ونجعل الكتـب رسلهـا وأيـدي الرسـل وننهض إليها أماثل 

سبلهـا ونمسـك طرفـًا مـن حبل الجهاد يكون بيد حضرة سيدنا العالية طرفه ونمسح غـرة سبـٍق وارثهـا ووارث نورهـا سلفـه 
نبنـا عنـه نيابتيـن فـي نوبتين فاألولى تطهير األرضيـن المصرية واليمنية  ونتجـاذب أعـداء اللـه مـن الجانبيـن ال سيمـا بعـد أن

من ضاللٍة أغضت عيون األيام على قذاها وأنامت عيون األنام بائعًة يقظتهـا بكراهـا ونيابـًة ثانيـة فـي تطهيـر بيـت المقدس 
 جنـة إسلـام فخـرج منهـا المسلمـون خـروج ممن آان يعارض برجسه تقديسه ويزعج ببناء ضاللـه تأسيسـه ومـا آـان إال

أبيهـم آدم مـن الجنة وأعقبهم فيها إبليس الكفر وما أجارته مما أعقبه اللعنة وما آانت لنا بذلك قوة بل هللا القوة وال لنا على 
   . الخلق منة بل هللا المنة

نسخ اإلنجيل القرآن وفكت الصخرة من أسرها ولما حطت لدين الكفر تيجان وحطمت لذويه صلبان وأخرس الناقوس األذان و
وخف ما آان على قلب الحجر األسود بخفة ما آان على ظهرهـا وذلـك أن يـد الكفـر غطتهـا وغمرتهـا فللـه الحمـد أن 

أحرمـت الصخـرة بذلك البنيان المحيط وطهرها ماطٌر من دم الكفر وما آان ليطهرها البحر المحيط فهنالك غلب الشرك 
قلب صاغرًا واستجاش آافٌر من أهله آافرًا واستغضب أنفاره النافرة واستصرخ نصرانيته المتناصرة وتظاهروا علينا وإن وان

اهللا موالنا وطاروا إلينا زرافاٍت ووحدانا فلم يبق طاغيٌة من طواغيهم وال أثفية من أثافيهم إال ألجم وأسرج وأجلب وأرهج 
بعدده وبعدده وبذات صدره وبذات يده وبكتائبه برًا وبمراآبه بحرًا وباألقوات للخيل وخرج وأخرج وجاد بنفسه أو بولده و

والرجال واألسلحة والجنن لليمين والشمال وبالنقدين على اختالف صنفيهما في الجمع وائتالف وصفيهمـا فـي النفـع وأنهـض 
ومقاتل آل خرج متطوعًا وأهطع مسرعًا وأتى  أبطـال الباطـل مـن فـارٍس وراجـٍل ورامـح ونابل وحاٍف وناعل ومواقف

متبرعًا ودعا نفسه قبل أن يستدعـى وسعـى إلـى حتفهـا قبـل أن يستسعـى حتى ظننا أن في البحر طريقًا يبسًا وحتى تيقنا أن ما 
الهمم المتجافية آيف نترك وقد علم أنه يدرك وزادت هذه الحشود المتوافية وتجافت عنها   : وراء البحر قد خال وعسا وقلنا

وآثرت إلى أن خرجت مـن سجـن حصرهـا ومستقـر آفرهـا وبقيـة ثغرهـا وهـو صـور فنازلـت ثغر عكا في أسطوٍل ملك 
بحره وجمع سلك بره فنهضنا إليه ونزلنا عليهم وعليه فضرب معنا مصاف قتلت فيه فرسانه وجدلت شجعانه وخذلت صلبانـه 

ودارعهم وبرز الذين آتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فهنالك الذوا بالخنادق يحفرونها وسـاوى الضـرب بيـن حاسر القوم 
وإلى الستائر ينصبونها وأخلدوا إلى األرض متثاقلين وحملوا أنفسهم على الموت متحاملين وظاهروا بين الخنادق وراوحوا 

صل وراءه بألف وآلما قلوا في أعيننا في زحف قـد بين المجانق وآلما يجـن القتـل مـن عددهـم مائـًة أوصلهـا البحـر ممن ي
آثـروا فيمـا يليـه مـن الزحـف ولـو أن دربـة عساآرنـا فـي البحر آدربتها في البر لعجل اهللا منهم االنتصاف واستقل واحدنا 

   . بالعشرة ومائتنا باأللف

ـى نصـٍب يوفضـون وعلـى نـاٍر يعرضون ووصولهم وقد اشتهر خروج ملوك الكفار في الجمع الجـم والعـدد الدهـم آأنهـم إل
على جهة القسطنطينية يسر اهللا فتحها على عزم االئتمام إلى الشام في منسلخ الشتاء ومستهل الصيف والعساآر اإلسالمية لهم 

يها واهللا من تستقبل وإلى حربهم تنتقل فال يؤمن على ثغور المسلمين أن يتطرق العدو إليهم وإليها ويفرغ لها ويتسلط عل
   . ورائهم محيط

   . وإذا قسمت القـوة علـى تلقي القادم وتوقي المقيم فربما أضر باإلسالم انقسامها وثلمه والعياذ باهللا انثالمها
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ولما مخض النظر زبده وأعطى الرأي حقيقة ما عنده لم نر لمكاثرة البحر إال بحرًا من أساطيله المنصورة فإن عددها واٍف 
آـاٍف ويمكنـه أدام اللـه تمكينـه أن يمـد الشـام منـه بعـد آثيف وحد رهيف ويعهد إلى واليه أن يقيم إلى أن يرتبع وشطرهـا 

ويصيف ويمكنه أن يكف شطرًا ألسطول طاغية صقيلة ليحص جناح قلوعه أن تطير ويعقل عباب بحره أن يغير ويعتقله في 
قبه بشرف ذآٍر ال ترد بـه المحامـد علـى عقبها ويقيم على الكفر قيامًة يطلع جزيرته ويجري إليه قبل جريرته فيذهب سيدنا وع

هذا   : بها شمس النصر من مغربها فإذا نفذ طريقه وعلم الناس بموفده أوردوا وأصدورا في مورده وشخص المسلم والكافر
   . الماء من وصل من رجال النارينتظر بشرى البدار وهذا يستطلع لمن تكون عقبى الدار وخاف وطأة من يصل من رجال 

   . ولو بزقت عليهم بازقٌة غربية ألغرقهم طوفانها ولو طلعت عليهم جاريٌة بحرية لنعقت فيهم بالشتات غربانها

وما رأينا أهًال لهذه العزمة إال حضرة سيدنا أدام اهللا صدق محبة الخير فيـه إذا آـان منحـه عادة في الرضى به وقدرًة على 
ة ورغبًة في اإلنابة والية ألمر المسلمين ورياسة للدنيا والدين وقيامًا لسلطان التوحيد القائم بالموحدين وغضبًا هللا ولدينه اإلجاب

وبذًال لمذخوره في الذب عنه دون ما عوده والـآن فقـد خـال اإلسلـام بمالئكتـه لمـا خـال الكفـر بشياطينـه ومـا أجلـت السوابق 
أثلت الذخائر إال إلنفاقها وقد استشرف المسلمون طلوعها من جهته المحروسة جارًا من األساطيل تغشى  إال إلطالقها وال

البحار وليالي من المراآب ترآب من البحر النهار وإذا خفقت قلوعها خفقت للقالع قلوب وإذا تجافت جنوبها عن الموج 
ين ثغر إسالم تفرج عنه وتنصره يكون بها مصائب عند تجافت من المالعين جنوب فهي بين ثغر آفر تعتقله وتحصره وب

المسلميـن وتظـل قالئـد المشرآيـن لغربـان بحـره طرائـد ويمضـي سيـف اهللا الذي ال يعدم في آل زمان فيعلم معه أن سيف 
فيما يبسط على  اهللا خالد أعز اهللا اإلسالم بما يزيد حضرة سيدنا من عزها فيما مد عليها من ظلها وبما يسكنه من حرزها
   . األعداء بها من بأسها وينزل بهم من رجزها وبما يجرده من سيوفها التي تقطع في الكفر قبل سلها وهزها

وقد أوفدناه على باب حضرة سيدنـا وهـو الداعـي المسمـع والمبلـغ المقنـع والمجمـع المستجمـع علمناه أمرًا يسرًا وبوأناه 
   . السر فكان صدرًاالصدر فكان وجهًا وأودعناه 

الضرب الثاني أن تكون المكاتبة صادرًة عن بعض األتباع والرسم فيه أن تفتتح المكاتبـة بالدعـاء بطـول البقـاء مثـل أن يكتـب 
   . أحـد أتباعـه إليـه ويعبـر المكتـوب عنـه عـن نفسـه بلفـظ اإلفـراد وعـن الخليفـة بأميـر المؤمنيـن

أطال اهللا   : آمـا يكتـب أبـو الميمـون عن بعض أهل دولتهم إلى بعض خلفائهم جواب آتاب ورد بالكشف عن عامل ثغر شقورة
بقاء أمير المؤمنين وناصر الدين والدنيا بفضله العميم وال برحت مصالح العباد بباله الكريـم جائلـًة ماثلـة وسيرتـه الحميـدة 

   . آافلـة وال زال للـه فـي أرضه بالقسط قائمًا وعلى ما ينفع الناس محافظًا دائمًا لدانيهـم وقاصيهـم شاملـًة

صدر جمادى األولى سنة أربع وعشرين وخمسمائة بعد امتثال ما حده واالنتهاء إلى ما وجب االنتهاء عنده   ! آتبته أيد اهللا أمره
على ما أنص مناقله وأعرض مراتبه ومنازله وذلك أن آتابه العزيز وافاني على يد رجل من   ! من أمر ثغر شقورة حرسه اهللا
يث سطرها وجمعها واندرج الكتاب المرفوع بذلك طيه لنيظـر إليـه مـن ادعـى عليهـم رفعه أهلها فيه فصوٌل رفعها وأحاد

ويستبين حقيقته أو وضعه وبإبطـاء هـذا الرافـع سبقتـه األنبـاء واستقـرت عنـد جمعهـا األفراض واألنحاء فاجتمعوا إلى 
ك الوجـوه بالـرد لهـا واإلنكـار علـى القائـم بهـا وعقـدوا فـي عاملهم فالٍن وفقه اهللا وحضرهم حاآم الجهة أبقاه اهللا وتتبعوا تل

آـل عقـد منهـا عقـدًا يناقضـه واستظهروا بشهادات تنافيه وتعارضه واندرجت العقود ثابتًة في آتاب الحاآم على السبيل 
ع واضعيـن لـه فـي عقلـه ودينـه المعهود في إثبات العقود فثبتت عندي لثبوتها عنده وخاطبوني مع ذلك متبرين من هذا الواق

بأحـط المواضع وصرحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم واغتباطهم بحمايته وسـداد نظـره وعلـى تئفـة ذلك وصل هذا الرافع 
بالكتاب العزيز وما اندرج طيه على ما قدمت ذآره فاستأنفت النظر وأعدت العمل وخاطبت الحاآم واألعيان والكافة هنالك بما 

ي أمرهم وأردفت الكتاب المرفوع ليقفوا على نصه وينظروا إلى شخصه فراجعوني أنه ال مزيد عندهم على ما قدموه ورد ف
وال خالف فيما نقـدوه وأحكمـوه وأحالـوا علـى مـا تثبـت بـه العقـود وهـي من الناس المقاطع والحدود فاقتضى النظر إعالم 

ه حسب ما حده بما وقعـت عليـه الحـال ليرتفـع اإلشكـال وال يتعلـق بهـذه الحيبـة أمير المؤمنين وناصر الدين أعلى اهللا أمر
   . البـال

   . وقـد أدرجت إلى حضرته السامية الكتب المذآورة لتعرض عليها وتستقر الجلية منها لديها إن شاء اهللا
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المؤمنين وناصر الدين تحريه واجتهاده وتوفيقه واندرجت العقود إلى الفقيه فالن قاضي الحضرة وفقة اهللا واهللا يشكر ألمير 
   . وسداده ويوالي مـن والـاه ويكيـد مـن عـاداه

ولـو آانـت الحـال بشقورة على ما صوره هذا الرافع لما انطوت عنـي أسراراهـا والخفيـت علـي علـى البعـد أخبارهـا 
بسبيله في ذلك الثغر األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة  وسفـوف إلـى فالنـة بيـن وهـو متشـرع متدين وعضده على ما هو

بألقاب الخليفة نفسه ثم يؤتى بالصدر معبرًا عن المكتوب عنه بالعبد ومخاطبًا للخليفة بميم الجمع للتعظيم ويختم الكتاب بالسالم 
ض أهل دولتهم إلى الناصر وهو على ضربين الضرب األول أن يوصف الخليفة بالمقام آما آتب أبو الميمون أيضًا عن بع

المقـام األعلـى المقـدس المكرم اإلمامي الطاهر الزآي مقام الخليلة المؤيد بنصر اهللا اإلمام الناصر لدين   : لدين اهللا أحد خلفائهم
المتقلـب فـي اهللا آأل اهللا جاللهم وفيأ ظاللهم وبوأ وفور السعود ووجود الظهور والصعـود مواطئهـم المقدسـة وحاللهـم عبدهـم 

نعمتهـم المتقرب إلى اهللا عز وجل بالمناصحة في خدمتهم المتسبب إلى الزلفى عندهم بالتزام طاعتهم واالعتصام بعصبتهم 
   . فالن

آتب عبد المقام األعلى والندي الذي أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان واحتوى على الفضائـل واستولـى مـن موضـع 
تعالـى وجنانـه لطاعتكـم قطـب ولسانـه بشكـر نعمتكم رطب فبتلك رجاء الفوز وبها ابتغاء نيـل اآلمـال  آـذا حمـاه اللـه

والحـوز وآيـف ال يطاوعـه الجنـان وشكـر اللسـان مستمـد لـإدرار اإلحسـان وللمقـام األسنـى عوارف ال يتقلص ظلها الوارف 
وقد آانت للعبد سهام فاضت عليه بها من النعمة رهـام ثـم جـزر المـاء  وقطراٌت بالرحمة مسطراٌت بمدرار سحابها الواآف

باسرجاعهـا الـآن وسقـي العبـد بانتزاعهـا آـأس الحـزن ملـآن وردت لك بهذه الجهة انقطاع المواساة وامتناع األلسن بالمكابدة 
نرجو ونرهب ونلجا فال تؤخر طلباتنا وال  لشظف العيش والمقاساة وإلى المقام األعلى األسنة نفزع حين نفزع ونذهب حين

   . ترجا وخدمة العبد هذه تنوب عنه في تقبيل ذلك المقام األسمى

والتعرض لما عهد لديه من نفحات الرضى والتضرع في إدرار ما جزر من تلك المنة وغيٍض من فيض تلك النعمى وينهي 
ما يرجوه بشفاعة تأآد االمتنان ومجرد عوارف الرأفة والحنان  من رغبته في برآة تلك األدعية التي هي للخيرات آاألوعية

   . إن شاء اهللا تعالى

والرب تعالى يبقي المقام األعلى والنصر له مظاهر والخير لديه متظاهر والسعد لوليه ناصـر ولعدوه قاهر بحول اهللا تعالى 
   . وقوته الرب غيره وال خير إال خيره والسالم

بر عن الخليفة بالحضرة آما آتب أبو المطرف بن عميرة عن صاحب أرغون من األندلس إلى الضرب الثاني أن يع
  : المستنصر باهللا أحد خلفائهـم يستأذنـه فـي وفـادة صاحـب أرغون في األندلس أيضًا على أبواب الخالفة مغاضبًا ألهل مملكته

ن العـدل واإلحسـان بمـا يجلـو نوره متراآم اإلظالم الحضرة اإلمامية المنصورة األعالم الناصرة لإلسالم المخصوصة م
حضرة سيدنا وموالنا الخليفة اإلمام المستنصر باهللا أمير المؤمنين أبي يعقوب ابـن سادتنـا الخلفـاء الراشدين وصل اهللا لها 

منه الجود فيض المطر  إسعاد القدر وإنجاد النصر والظفر وال زال مقامها األعلى سامي النظر مبارك الورد والصدر ويفيض
   . ويحيط بـه السعود إحاطة الهالة بالقمر

نشأة أيامها الغر وربي إنعامها المواظب على الحمد والشكر المشرف باستخدامها الـذي هـو نعم العون على التقوى والبر 
   . عبدها وابن عبدها فالن

   . ـى ورحمـة اللـه وبرآاتـهسالم اهللا الطيب المبارك وتحياته تخـص المقـام األشـرف األعل

وبعـد فكتب العبد آتب اهللا للمقام األعلى فتوحًا يعم جميع األمصار وسعودًا يقضي بفـل السمـر الطوال والبيض القصار من 
ذي بلنسية وبرآاته تظهر ظهور النهار وتفيض على البالد والعباد فيض األنهار فالخلق من وارٍد في سلسالهـا المعيـن وراٍج للـ
منهـا وهـو مـن رجائـه علـى أوضـح مراتب اليقين واهللا يبقي عز اإلسالم ببقائه ويعيننا على امتثال أوامره المبارآة معشر 

   . بمنه  ! عبيـده وأرقائه

وها برز وقد تقرر له من المقام الكريم أدام اهللا علوه وآبت عدوه أمر بالسك وطال ماله فـي البلـاد األرغونية من زعامٍة في شأ
ولغايتها أحرز وآان قد آفل صاحب أرغون في الزمان المتقدم آفالًة دار أمرها عليه وألقـي زمامهـا إليـه وتفـرد منهـا بعـبء 
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وحملـه وخطـة بلـغ منهـا أمله ثم إنه حط من رتبتهن وتأآدت المبالغة في نكبته لقضيته عرضت له من أهل أرغون فلفظته 
لم يمكنه عليه الثبـات ورأى أن يلـج أ أأ أ بحالـه إلـى المقـام الباهر األنـوار العزيـز الجـوار  تلك الجنبات وأزعجه أمٌر

فواصـل هـذا الموضـع قبـل مقـدم العبـد عليـه مقـررًا مـا نـزل بـه ومستأذنًا في الوجه الذي تعرض لطلبه فأذن له في مقصده 
   . وانصرف عن التأهب للحرآة من بلـده

ـا وصـل العبـد هـذه الجهـة وفرغ هو من شأنه أقبل متوجهًا إلى الباب الكريم ومتوسًال بأمله إلى فضله العميم والظاهر ثـم لم
من حنقه على أهل أرغون وشده عداوته لهم وما تأآد من القطيعة بينه وبينهم أنه إن صادف وقت فتنة معهم ووجد ما يؤمله 

نتهي من نكايتهم واإلضرار بهم إلى غايٍة غريبة اآلثار مفضيٍة به إلى درك الثار وآثيـٌر مـن من إحسان األمر العالي أيده اهللا في
زعمـاء أرغون ورجالها أقاربه وفرسانه وآلهم في حبله حاطب وإلنجاده متى أمكنه خاطب وللمقام الكريم أعلى الرأي فيه 

 من ضروب األمم وأصناف الملل وهو سبحانه يديم سعـادة جـده أبقاه اهللا شافيًا للعلل وآافيـًا طـوارق الخطـب الجلـل مأموًال
   . ويخصـه مـن البقـاء الذي يسر أهل اإليمان ويضاعف بهجة الزمان بأطوله وأمده والسالم

 أن تفتتح المكاتبة بأوصاف الخالفة والثناء عليها والخطاب فيه بأمير المؤمنين وعن المكتوب عنه بنون الجمع وهذه المكاتبة
   . من المكاتبات البديعة المسفرة عن صبح البالغة

ونسختها بعد البسملة على ما آتب به ابن الخطيب عن سلطانه ابن األحمر صاحب األندلس إلى المستنصر باهللا أبي إسحاق 
   . إبراهيم خليفة الموحدين يومئذ باألندلس

قواعد الخالف واستقلت مباني فخرها الشائع وعزهـا الذائـع علـى الخالفة التي ارتفع عن عقائد فضلها األصيل ال  : واالستفتاح
ما أسسه األسالف ووجب لحقها الجازم وفرضها الالزم االعتراف ووسعت اآلملين لها الجوانب الرحيبة واألآناف فامتزاجنا 

العميم آما تأرجت الرياض بعالئها المنيف ووالئها الشريف آما امتزج الماء والسالف وثناؤنا على مجدها الكريم وفضلها 
األفواف لما زارها الغمام الوآاف ودعاؤنا بطول بقائها واتصال عالئها يسمو به إلى قرع أبواب السموات العال االستشراف 

   . وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة ال تحصـره الحـدود وال تدرآه األوصاف

ذلـك المـرام الكبيـر الحـق واإلنصـاف خالفـة وجهـة تعظيمنـا إذا توجهـت الوجـوه ومـن وإن عـذر فـي التقصيـر عـن نيـل 
نؤثـره إذا همنـا مـا نرجوه ونفديه ونبديه إذا استمنح المحبوب واستدفع المكروه السلطان الخليفة الجليل الكبير الشهير اإلمام 

ل األفضـل األسنـى األطهـر األظهر األرضـى األحفـل األآمـل أميـر الهمام األعلـى األوحـد األصعـد األسعـد األسمـى األعـد
المؤمنيـن أبـي إسحـاق ابـن الخليفة اإلمام البطل الهمام عين األعيان وواحد الزمان الكبير الشهير الطاهر الظاهر األوحد 

مـل األرضـى المقـدس أميـر المؤمنيـن األعلى الحسيب األصيل األسمى العادل الحافل الفاضـل المعظـم الموقـر الماجـد الكا
أبـي يحيى ابي بكر ابن السلطان الكبير الجليل الرفيع الماجد الظاهر الطاهر المعظم الموقر األسمى المقدس المرحوم أبي 

ى فـإذا زآريا ابن الخليفـة اإلمـام المجاهـد الهمـام اإلمـام ذي الشهرة الجامحة والمفاخر الواضحة علم األعالم فخر حبـار
اعلمـت هـذه الحسبـة قيـل من هنا جاءت النسبة طرد النمر لما عظم أمره وأمر فنسخ وجوده بعدمه وابتزه الفروة ثم لطخه 

بدمه وآأن مضاعف الورد نثر عليه مـن طبقـه أو الفلـك لمـا ذهـب الحلـك مـزج فيـه بيـاض صبحـه بحمرة شفقه وقرطاسيٍّ 
عين فيه تشهل إن نزع عنه جله فهو نجٌم آله انفرد بمادة األلوان قبل أن تشوبهـا يـد األآـوان حقه ال يجهل حتى ما ترقى ال

وتمزجهـا أقلـام الملـوان يتقـدم منه الكتيبة المقبلة لواٌء ناصع أو أبيض مماصع لبس وقار المشيب في ريعان العمر القشيـب 
بياض إلى نغمة الخطيب وإن تعتب منه للتأخير المتعتب قلنا الواو ال وانصتـت اآلذان من صهيله المطيل المطيب لما ارتدى بال

ترتب ما بين فحل وحره وبهرمانة ودره ويا هللا من ابتسام غره ووضوح يمٍن في طره وبهجٍة للعين وقره وإن ولع الناس 
وطمـح إلـى رتبـة المخـدوم  بامتداح القديم وخصوا الحديث بفري األديم وأوجب المتعصب وإن أبى المنصـب مرتبـة التقديـم

طـرف الخديم وقرن المثري بالعديم وبخٌس في سوق الحسـد الكيـل ودجـى الليـل وظهـٌر فـي فلـك اإلنصـاف الميـل لمـا 
تذوآـرت الخيـل فجيـىء بالوجيـه والخطـار والذائـد وذي الخمار وداحٍس والكسب واألبجر وزاد الرآب والجموح واليحمـوم 

ومكتـوم واألعـوج وحلـوان والحٍق والغضبان وعفور والزعفران والمحبر واللعاب واألغر والغراب وشعلة والكميـت 
والعقاب والفيـاض واليعقـوب والمذهـب واليعسوب والصحون والقطيب وهيدب والصبيب وأهلوب وهـداج والحـرون وخـراج 

   . اء والحمامة وسكاب والجرادة وحوصاء والعرادةوجلـوى والجنـاح واألحـوى ومجـاج والعصـا والنعامـة والبلقـ

فكم بين الشاهد والغائب والفروض والرغائـد وفـرق مـا بيـن األثـر والعيـان غنٌي عن البيان وشتان بين الصريح والمشتبه وهللا 
بين هذه الدواب الصم القائل في مثلها خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به والناسخ يختلف به الحكم وشر الدواب عند التفضيل 
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البكم إال ما رآبه نبٌي أو آان له يوم االفتخار برهان خبي ومفضٌل ما سمـع علـى مـا رأى غبـي فلـو أنصفـت محاسنهـا التـي 
وصفـت ألقضمـت حـب القلـوب علفـا وأوردت ماء الشنينة نطفا واتخذت لها من عذر الخدود المالح عذر موشية وعللت 

ق الخليق بالحسن الحقيق تسوقه إلى مثوى الرعاية روقة الفتيان رعاته ويهدي عقيقها من سبجه أشكاًال تشهد بسفيـر إلى الرقي
للمخترع سبحانه بإحكام مخترعاته وقفت ناظر االستحسان ال يريم لما بهره منظرها الكريم وتخامل الضليم وتضاءل الريم 

يم وناب لسان الحـال عـن لسـان المقـال عنـد االعتقـال فقـال يخاطـب وأخرس مقوله اللسان وهو بملكات البيان الحفيظ العل
لو علمنا أيها الملك األصيل الذي آرم منه   : المقـام الـذي أطلعت أزهارها غمام وجوده واقتضت اختيارها برآة وجوده

هي التي   : نـا بالوشل إلى نيل نيلك أو قلنااإلجمال والتفصيل أن الثناء يوازيها لكلنا لك بكيلك أو الشكر يعادلها ويجازيها لتعرض
أدرك بخيلك حين شرق بدفعه الشرق وانهزم الجمع واستولى الفرق واتسـع فيـه   : أشار إليها مستصرخ سلفك المستنصر بقوله

   . والحكـم للـه الخرق ورأى أن مقام التوحيد بالمظاهرة علـى التثليـث وحزبـه الخبيـث هـي األولـى واألحـق

واآلن قد أغنى اهللا بتلك النية عن إنجاد الطوال الردينية وبالدعاء بتلك المثابة الدينية إلى رب البنيـة عـن األمـداد السنية 
واألجواد تخوض بحر الماء إلى بحر المنية وعن الجرد العربية في مقاود الليوث األبية وجدد برسم هذه الهدية مراسيم العهود 

ية لتكون عالمـًة على األصل ومكذبه لدعوه الوقف و الفصل وإشعارًا باأللفة التـي ال تـزال ألفهـا ألـف الودية والذمم الموحد
   . الوصـل والمها حرام على النصل

وحضـر بيـن يدينـا رسولكـم فلـان فقـرر مـن فضلكـم مـا ال ينكـره مـن عـرف علـو مقدارآـم وأصالة دارآم وفلـك أبدارآـم 
ـم وأجبنـاه عنـه بجهـٍد مـا آنـا لنقنـع مـن حنـاه المهتصر بالقضيب المختصر وال نقابل طول طوله بالقصر لوال وقطـب مدارآ
   . طروء الحصر

وقد آان بين األسالف رحمة اهللا عليهم ورضوانه وٌد أبرمت من أجل اهللا معاقـدة وورثـت للخلوص الجلـي النصـوص 
بالجميـل توجـع لفقـده فاقـده أبـى اهللا إال أن يكون لكم الفضل في تجديده والعطف بتوآيده  مضاجعـه القـاره ومراقـده وتعاهـٌد

فنحن اآلن ال ندري أي مكارمكم نذآر أو أي فواضلكم نشرح أو نشكر أمفاتحتكم التي هي عندنا في الحقيقة فتح أم هديتكم وفي 
كل الشكر لمن يوفي جزاء األعمـال البـرة وال يبخـس مثقـال وصفها لألقالم سبح ولعدو اإلسالم بحكمة حكمتها آبح إنما ن

   . الـذرة وال أدنـى مـن مثقـال الـذرة ذي الرحمـة الثرة واأللطاف المتصلة المستمرة ال إله إال هو

على سبيل  وإن تشوفتم إلى األحوال الراهنة وأسباب الكفـر الواهيـة بقـدرة اللـه الواهنـة فنحـن نطرفكـم بطرفها ونطلعكم
اإلجمال بطرفها وهو أننا لما أعاد اهللا من التمحيص إلى مثابة التخصيص من بعد المرام العويص آحلنا بتوفيق اهللا بصر 

البصيرة ووقفنا على سبيله مساعي الحياة القصيرة ورأينا آما نقل إلينا وآرر على من قبلنا وعلينا أن الدنيا وإن غر الغرور 
السرور فلم ينفع الخطور على أجداث األحباب والمرور جسر يعبر ومتاٌع ال يغبـط مـن حبـي بـه وال  وأنام على سرر الغفلة

يحبـر إنما هو خبر يخبر وأن الحسرة بمقدارها على ترآه تجبر وأن األعمار أحالم وأن الناس نيام وربما رحل الراحل عـن 
وثناًء يقوم بعده لآلتي خطيبًا فجعلنا العدل في األمور مالآًا والتفقد للثغور الخـان وقـد جللـه بالـأذى والدخـان أو تـرك بـه طيبًا 

من حجج   " يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارٍة   "   : مسواآـًا وضجيع المهاد حديث الجهاد وأحكامه مناط االجتهاد وقوله
بائس واألعصم في شعفاتها من العصمة يائس فزينا  االستشهاد وبادرنا من الحصون المضاعة وجنح التقية دامٍس وساآنها

ببيض الشرفات ثناياها وأفعمنا بالعذب الفرات رآاياها وغشينا بالصفيح المضاعف أبوابها واحتسبنا عند موفي األجور ثوابها 
بالبنان متكلفـٌة  وبيضنا بناصع الكلس أثوابها فهي اليوم توهم حس العيان أنها قطٌع من بيض العنان تكاد تناول قرص البدر

للمؤمـن مـن فـزع الدنيـا واآلخـرة باألمـان وأقرضنـا اللـه قرضـا وأوسعنـا مدونة الجيش عرضا وفرضنا إنصافه مع األهلة 
ربنا أنت العزيز   : فرضا واستندنا من التوآل على اهللا الغني الحميد إلى ظل لواء وبنذنا إلى الطاغية عهده على سواء وقلنا

لعزك ذليل وحزبك هو الكثير وما سواه فقليل أنت الكافي ووعدك الوعد الوافي فأفض علينا مدارع الصابرين  وآل جبار
واآتبنا من الفائزين بحظوظ رضاك الظافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم فتحرآنا أولى الحرآات وفاتحة مصحف 

تنـا مـن العساآـر المظفـرة والجنـود إلـى حصـن آش البازي البرآـات فـي خـفٍّ مـن الحشـود واقتصـاٍر علـى مـا بحضر
المطل ورآاب العدو الضال المضـل ومهـدي نفثـات الصـل علـى امتناعـه وارتفاعـه وسمـو يفاعـه ومـا بـذل العـدو فيـه مـن 

نصابـر أواره ونلقـى بالجوارح  استعداده وتوفير أسلحته وأزواده وانتخاب أنجاده فصلينا بنفسنا ناره وزاحمنا عليه الشهـداء
العزيزة سهامه المسمومة وجالمده الملمومة وأحجاره حتى فرعنا بحول من ال حول وال قوة إال به أبراجه المنيعة وأسواره 

وآففنا عن العباد والبالد أضـراره بعـد أن استضفـن إليـه حصـن السهلة جاره ورحلنا عنه بعد أن شحناه رابطًة وحاميـة 
ادًا ناميـة وعملنـا بيدنـا فـي رم مـا ثلـم القتـال وبقـر مـن بطون مسالحه الرجال واقتدينـا بنبينـا صلـوات اللـه عليه وأزو
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وسالمه في الخندق لما حمى ذلك المجال ووقع االرتجاز المنقول خبره واالرتجـال ومـا آـان ليقـر لإلسلـام مـع ترآـه القـرار 
   . ـى الدعـرة وتعاوى الشراروقـد آتـب الجـوار وتداع

مالقة ورنـدة الطريق وألبست ذل الفراق ذلك   : وآنا أغزينا الجهة الغريبة من المسلمين بمدينة برغة التي سدت بين القاعدتين
يسر اهللا الفريق ومنعتهما أن يسيغا الريق فال سبيل إلى اإللمام لطيف المنام في األحالم وال رسالة إال في أجنحة هدي الحمام ف

فتحها وعجل منحها بعد حرب انبتت فيها النحور وتزينت الحور وتبع هذه األم بناٌت شهيرة وبقع للزرع والضرع خيرة فشفي 
   . الثغر من بوسه وتهلل وجه اإلسالم بتلك الناحية بعد عبوسه

م هول الفال وغول الردا مدينٌة بنتها حمص ثم أعملنا الحرآة إلى مدينة الجزيرة على بعد المدى وتعلقها على بالد العدا واقتحا
فأوسعت الدار وأغلت الشوار وراعت االستكثار وبسطت االعتمار رجح إلينا قصدها على البعد والطريق الجعد ما آسفت به 

ال المسلمين من استئصال طائفٍة من أسراهم مروا بها آمنين وبطائرها المشؤوم متيمنين قد أنهكهم االعتقال والقيود الثق
وأضرعهـم اإلسـار وجللهم االنكسار فجدلوهم في مصرٍع واحد وترآوهم عبرًة للرائي والمشاهد وأهدوا بوقيعتهم إلى اإلسالم 
ثكًل الواحد وترة الماجد فكبسناها آبسًا وفجأناها بإلهام من ال يضل وال ينسى فصبحتها الخيل ثم تالحق الرجل آما جن الليل 

هـا الذمـار وأخذهـا الدمـار ومحقـت مـن مصانعهـا البيض األهلة وخسفت األقمار وشفيت من دماء وحاق بها الويل فأبيـح من
أهلها الضلوع الحرار وسلطت على هياآلهـا النـار واستولـى علـى اآللـاف العديدة من سبيها اإلسار وانتهى إلى إشبيلية الثكلى 

   . ر واستولت األيدي على ما ال يسعه الوصف وال تقله األوقارالمغار فجلل وجوه من بها مـن آبـار النصرانية الصغا

وعدنا واألرض تموج سبيًا لم نترك بعفرين شبـًال وال بوجـرة ظبيـًا والعقائـل حسـرى والعيـون تبهرهـا الصنـع األسـرى 
   . وصبـح السرى قد حمد بعد بعد المسرى فسبحان الذي أسرى

   . ائس المخربة والنوادي يا لثارات األسرىولسان الحمية ينادي في تلك الكن

ولم يكن إال أن نفلت األنفال ووسمت باألرضاخ األغفـال وتميـزت الهـوادي واألآفـال وآـان إلـى غزو مدينة جيان االحتفال 
رق تسبـق إلـى الرقـاب قدنا إليها الجرد تالعب الظالل نشاطًا واألبطال تقتحم األخطار رضًا بما عند اهللا واغتباطًا والمهندة الز

استلـاًال واختراطـًا والردينيـة السمر تسترط حياة النفوس استراطًا وأزحنا العلل عمن أراد جهادًا منجيًا غباره من دخان جهنم 
النـداء إلـى ورباطًا وناديًا الجهاد الجهـاد يـا أمـة الجهـاد رايـة النبـي الهـاد الجنـة الجنـة تحـت ظلـال السيـوف الحـداد فهـز 

اللـه تعالـى آـل عامر وغامر وأتمر الجم من دعوة الحق إلى أمر آمر وأتى الناس من الفجوج العميقة رجاًال وعلى آل ضامر 
وآاثرت الرايـات أزهـار البطـاح لونـًا وعدا وسدت الحشود مسالك الطريق العريضة سدا ومد بحرهـا الزاخـر مـدا فـال يجـد 

   . المناظر حدالهـا الناظر وال 

وهذه المدينة هي األم الولود والجنة التي في النار لسكانها من الكفار الخلود وآرسي الملك ومجنبته الوسطى من الممالك باءت 
بالمزايا العديـدة ونجحـت وعنـد الـوزان بغيرهـا مـن أمـات البلدان رجحت غاب األسود وجحر الحيات السود ومنصب 

ها المراحل وعينا لتجار المحالت المستقالت منها الساحل ولما أآثبنا جوارها وآدنا نلمح التماثيل الهائلة ومعلق وأدنينا إلي
نارها تحرآنا ووشاح األفق المرقوم بزهر النجوم قد دار دائره والليـل مـن خـوف الصباح على سرحه المستباح قد شابت 

ائره والنعائم راعدة فرائس الجسد من خوف األسد غدائره النسر يرفرف باليمن طائره والسماك الرامح يثأر ثغر اإلسالم ث
والقوس يرسل سهـم السعـادة بوتـر العـادة إلـى أهـداف النعـم المعـادة والجـوزاء عابـرٌة نهـر المجـرة والزهـرة تغـار من 

دسية فيفحم الشعرى العبور بالضرة وعطارد يسدي في حيل الحروب على البلد المحروب ويلحم ويناضل على أشكالها الهن
واألحمر يبهر والعلم األبيض يفري وينهر والمشتري يبديء في فضل الجهاد ويعيد ويزاحم في الخلفات على ما للسعادة من 

الصفات ويزيد وزحل على الطالع منزحل وعن العاشر مرتحل وفي زلق السقـوط وحـل والبـدر يطـارح حجـر المنجنيـق 
   . رقب وجدار األفق يكاد بالعيون عنها ينقبآيـف يهوي إلى النيق ومطلع الشمس ي

ولما فشا سر الصباح واهتزت أعطاف الرايات لتحيات مبشـرات الريـاح أطللنـا عليهـا أطلـال األسود على الفرائس والفحول 
ووردت مـن  على العرائس فنظرنا منظرًا يروع بأسـًا ومنعـه ويـروق وضعـًا وصنعه تلفعـت معالقـه الشمـا للسحـاب ببـرود

غديـر المـزن فـي بـرود وأسرعـت الختطـاف أزهـار النجـوم والـذراع بين النطاق معاصم رود وبلدًا يعيي الماسح والذارع 
اللهم نفله إيدي عبادك وأرينا فيه آيًة من آيات جهادك فنزلنا بساحتها العريضة المتون نزل   : وينتظم المحاني واألجارع فقلنا

تيمنا من فحصهـا األفيـح بسـورة التيـن والزيتـون متربة من أمان الرحمان للبلد المفتون وأعجلنا الناس بحمية الغيث الهتون و
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نفوسهم النفيسة وسجية شجاعتهم البئيسه عن أن نبويء للقتال المقاعد وندني بإسماع شهير النفير منهم األباعد وقبل أن يلتقي 
القدوم فدفعوا من أصحر إليهم من الفرسان وسبق أن حومة الميدان حتى أجحروهم  الخديم بالمخدوم ويرآع المنجنيق رآعتي

في البلد وسلبوهم لباس الجلد في موقٍف يذهل الوالد عن الولد صارت السهام فيه غماما وطارت آأسراب الحمام تهدي حماما 
نصـول وأخـذ الـأرض الرجفـان لزلـزال الصياح وأضحت القنا قصدا بعد أن آانت شهابـًا رصـدا ومـاج بحـر القتـام بأمـواج ال

الموصول فال ترى إال شهيدًا تظلل مصرعه الحور وصريعًا تقذف به إلى الساحل أمواج تلك البحور ونواشب تبأى بهـا 
الوجـوه الوجيهـة عنـد اللـه والنحـور فالمقضـب فـوده يخضـب واألسمر غصنه يستثمر والمغفر حماه يخفر وظهور القسي 

تقصم وعصم الجند الكوافر تفصم وورق اليلب في المنقلب يسقط والبتر تكتـب والسمـر تنقـط فاقتحـم الربـض األعظـم لحينـه 
وأظهـر اللـه لعيـون المبصريـن والمتبصريـن عـزة دينـه وتبـرأ الشيطـان مـن خدينـه ونهـب الكفار وخذلوا وبكل مرصٍد 

   . لل قتًال واستالباجدلوا ثم دخل البلد بعده غالبا وج

فال تسل إال الظبى واألسل عن قيام ساعته وهول يومها وشناعته وتخريب المبائت والمباني وغنى األيدي من خزائن تلك 
المغانـي ونقـل الوجـود الـأول إلـى الوجـود الثانـي وتخـارق السيـف فجـاء بغيـر المعتاد ونهلت القنا الردينية من الدماء حتى 

ورق آاألغصان المغترسة واألوتاد وهمت أفالك القسي وسحت وأرنت حتى بحت ونفدت موادها فشحت بما ألحت آادت ت
وسدت المسالك جثث القتلى فمنعت العابر واستأصـل اللـه مـن عـدوه الشأفـة وقطـع الدابـر وأزلـف الشهيـد وأحسـب الصابـر 

   . ن الغابر تنقل البشرى من أفواه المحابر إلى اآلذان المنابروسبقـت رسـل الفتـح الـذي لـم يسمـع بمثله في الزم

أقمنا بها أيامًا نعقر األشجار ونستأصل بالتخريب الوجار ولسان االنتقام من عبـدة األصنـام ينـادي يالثـارات اإلسكندريـة تشفيـًا 
افقه وأوفاق التوفيق الناشئة من خطوط الطريق مـن الفجـار ورعيـًا لحـق الجـار وقفلنـا وأجنحة الرايات برياح العنايات خ

موافقـه وأسـواٌق العـز باللـه نافقه وحمالء الرفق مصاحبة والحمد هللا مرافقه وقد ضاقت ذروع الجبال عن أعناق الصهب 
هلك هذه األم السبال ورفعت على األآفال ردفاء آرائم األنفال وقلقلت من النواقيس أجرام الجبال بالهندام واالحتيال وهلك بم

   . بناٌت آن يرتضعن ثديها الحوافل ويستوثرن حجرها الكافـل شمل التخريب أسوارها وعجلت النار بوارها

ثم تحرآنا بعدها حرآة الفتح وأرسلنا دالء اإلدالل قبل المنح فبشرت بالمنح وقصدنا مدينـة أبـدة وهي ثانية الجناحين وآبرى 
ين مدينة أخذت عرض الفضاء األخرق وتمشت فيه أرباضها تمشي الكتابة الجامحة في األختين ومساهمة جيان في حين الح

المهرق المشتملة على المتاجر والمكاسـب والوضـع المتناسب والفلج المعيي ريعه عمل الحاسب وآوارة الدبر الالسب 
ـان السيـوف على متديريها المعاقرة المتعددة اليعاسب فأناخ العفاء بربوعهـا العامـرة ودارت آـؤوس عقـار الحتـوف ببن

ودخلت مدينتها عنوة السيف في أسرع من خطرة الطيـف وال تسـأل عن الكيف فلم يبلغ العفاء من مدينٍة حافلة وعقيلٍة في حلل 
ـا المحاسن رافلة ما بلغ من هذه البائسة التي سجدت آللهة النيران أبراجها وتضاءل بالرغام معراجها وضفـت علـى أعطافه

   . مالبس الخذالن وأقفر من آنائسها آناس الغزالن

ثم تأهبنا لغزو أم القرى الكافرة وخزائن المزاين الوافرة وربـة الشهـرة السافـرة واألنبـاء المسافـرة قرطبـة ومـا أدرك ماهيـه 
الزاهية والمحاسن غير المتناهيه حيث  ذات األرجـاء الحاليـة الكاسيـة واألطـواد الراسخة الراسية والمباني المباهية والزهراء

هالة بدر السماء قد استدارت من السور المشيد البناء ونهر المجرة من نهرها الفياض المسلول حسامه من غمود الغياض قد 
لطود لصق بها جارا وفلك الدوالب المعتدل االنقالب قد استقام مدارا ورجع الحنين اشتياقًا إلى الحبيب األول وادآارا حيث ا

آالتاج يزدان بلجين العذب المجاج فيزري بتاج آسرى ودارا حيث قسي الجسور المديره آأنها عوج المطي الغريره تعبر 
النهر قطارا حيث آثار العامري المجاهد تعبق بين تلك المعاهد شًذى معطارا حيث آرائم السحائب تزور عرائس الرياض 

شمـول الشمـال تـدار علـى الـأدواح بالغـدر والـرواح فتـرى الغصون سكارى وما  الحبائـب فتحمل لها من الـدر نثـارا حيـث
هي بسكارى حيث أيدي االفتتاح تفتض من شقائـق البطـاح أبكـارا حيث ثغور األقاح الباسم تقبلها بالسحر زوار النواسم فتخفق 

ارا وأزرق ببلـاط الوليـد احتقـارا حيث الظهور قلوب النجوم الغيارى حيث المصلـى العتيـق قـد رحـب مجـاًال وطـال منـ
المثـارة بسلـاح الفلـاح تجـب عـن مثل أسنمة المهارا والبطون آأنها لتدميث الغمائم بطون العذارى واألدواح العالية تخترق 

وخمائل آم فيها أعالمها الهادية بالجداول الخبارا فما شئـت مـن جـوٍّ صقيـل ومعرس للحسن ومقيل ومالٍك للعقل وعقيل 
للبالبـل مـن قـال وقيـل وخفيـف يجاوب بثقيل وسنابل تحكي من فوق سوقها وقضب بسوقها الهمزات فوق األلفات والعصافير 

البديعة الصفات فوق القضب المؤتلفات تميل بهبـوب الصبـا وجنـوب مائلـة الجيـوب بدرر الحبوب وبطاٍح ال تعرف عين 
تصرف في خدمة بيض قباب األزهار عند افتتاح السوسن والبهار غير العبدان من سودان النخل المحل فتطلبه بالذحل وال 

وبحر الفالحة الذي ال يدرك ساحله وال يبلغ الطية البعيدة راحله إلى الوادي وسمر النوادي وقرار الدمـوع الغـوادي المتجاسر 
وال يزيد والفرا الذي في جوفه آل صيد أقل آرسيه خالفة  على تخطيه عند تمطيه الجسر العادي والوطن الذي ليس من عمرو
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اإلسالم وأعار بالرصافة والجسر دار السالم وما عسى أن تطنب في وصفه ألسنة األقالم أو تعبر به عن ذلك الكمال فنون 
   . الكالم

   . فاعملنا إليها السرى والسير وقدنا إليها الخيل وقد عقد اهللا بنواصيها الخير

وقفنـا بظاهرهـا المبهـت المعجـب واصطففنـا بخارجهـا المنبـت المنجب والقلوب تلتمس اإلعانة من منعٍم مجزل ولمـا 
قفـا نبك من ذآرى   "   : وتستنزل مدد المالئكة من منجٍد منزل والرآائب واقفة من خلفنا بمعزل تتناشـد فـي معاهـد اإلسلـام

قود النار الحاميه وبقية السيف الوافرة على الحصاد الناميه قطـع الغمائـم الهاميـه حبيب ومنزل برز من حاميتها المحاميه وو
وأمـواج البحـور الطاميـه واستجنـت بظلـال أبطـال المجـال أعـداد الرجـال الناشبـة والراميـة وتصـدى للنـزال من صناديدهـا 

يه وقواميسها المفادية للصلبان يوم بوسها بنفوسهـا المواسيـه الصهـب السبـال أمثال الهضاب الراسيه تجنهاجنن السوابغ الكاس
وخنازيرهـا التـي عدتهـا عـن قبـول حجـج اللـه ورسوله ستور الظلم الغاشيه وصخور القلوب القاسيه فكان بين الفريقين أمام 

على منوالها وال أتت األيام الحبالى  جسرها الذي فـرق البحـر وحلـي بلجينـه وآللـيء زينـه منها النحر حرٌب لم تنسج األزمان
بمثل أجنة أهوالها من قاسها بالفجار أفك وفجر أو مثلها بجفر الهبـاءة خـرف وهجـر ومـن شبههـا بحرب داحٍس والغبراء فما 
 عرف الخبر فليسأل من جرب وخبر ومن نظرها بيوم شعب جبله فهو ذو بله أو عادلها ببطن عاقل فغير عاقل أو احتج بيوم

ذل قار فهو إلى المعرفـة ذو افتقـار أو ناضـل بيـوم الكديـد فسهمـه غيـر السديـد إنما آان مقامًا غير معتاد ومرعـى نفوٍس لم 
يف بوصفه لسان مرتاد وزلزال جبال أوتاد ومتلف مذخور لسلطان الشيطان وعتـاد أعلـم فيـه البطـل الباسل وتورد األبيض 

ل ودوم الجلمد المتكاسل وانبعث من حدب الحنية إلى هدف الرمية الناشر الناسل ورويت لمرسالت الباتر وتأود األسمر العاس
   . السهام المراسـل

ثـم أفضـى أمـر الرمـاح إلـى التشاجـر واالرتبـاك ونشبت االسنة في الدروع نشب السمك في الشباك ثم اختلط المرعى بالهمل 
سيـوف مـن فـوق المفارق تيجانا بعد أن شقت غدر السوابغ خلجانا واتخـذت جـداول وعـزل الردينـي عـن العمـل وعـادت ال

الـدروع فصـارت بحـرا وآان التعانق فال ترى إال نحرًا يالزم نحرا عناق وداع وموقف شمل ذي انصداع وإجابة منـاٍد إلى 
لنصـر الطالئـع المبشرة الهفافة ثم أمد السيل ذلك فـراق األبـد وداع واستكشفـت مـآل الصبـر االنفـس الشفافـة وهبـت بريـح ا

العباب وصقل االستبصار األلباب واستخلص العزم صفوة اللبـاب وقـال لسـان النصـر ادخلـوا عليهـم البـاب فأصبحـت 
تغفار طوائـف الكفـار حصائـد مناجـل الشفار فمفارقهم قد رضيت حرماتها باالعقار ورؤوسهم محطوطة في غير معالم االس

وعلت الرايات من فوق تلك األبراج المستطرفة واألسوار ورفرف على المدينة جناح البوار لوال االنتهاء إلى الحد والمقدار 
   . والوقوف عند اختفاء سر المقدار

ى فريستها حياما ثم عبرنـا نهرهـا وشددنـا بأيـدي اللـه قهرهـا وضيقنـا حصرهـا وأقمنـا بهـا أيامـًا تحـوم عقبـان البنود عل
وترمي األرواح ببوارها وتسلط النيران على أقطارها فلوال عائق المطر لحصلنا من فتح ذلك الوطن على الوطر فرأينا أن 

نروضها باالجتثاث واالنتساف ونوالي على زروعها وربوعها آرات رياح االعتساف حتى يتهيأ لإلسالم لوك طعمتها ويتهنأ 
آانت عن موقفها اإلفاضة من بعد نحر النحور وقذف حمار الدمار على العدو المدحور وتدافعت  بفضل اهللا إرث نعمتها ثم

   . خلفنا السابقات المستقالت تدافع أمواج البحور

وبعـد أن ألححنـا علـى جناتهـا المصحـرة وآرومهـا المشتجـرة إلحاح الغريم وعوضناها المنظر الكريه من المنظر الكريم 
طائـٌف مـن ربنـا فأصبحـت آالصريـم وأغرينـا حلـاق النار بحمم الجحيم وراآمنا في أجواف أجوائها غمائم  وطـاف عليهـا

الدخان تذآر طيبة البان بيوم الغميم وأرسلنا رياح الغارات ال تذر من شيٍء أتت عليه إال جعلته آالرميم واستقبلنا الوادي يهول 
للـه مـن بعـد اإلعـواز وانطلقـت علـى الفرضـة بتلـك العرضة أيدي االنتهاز وسألنا مدا ويروع سيفـه الصقيـل حـدا فيسـره ا

من ساءله أسد بن الفرات فأفتى برجحان الجواز فعم االآتساح واالستباح جميع األحواز فأديـل المصـون وانتهبـت القـرى 
اليـوم غـارًة تصافحهـا بالبـوس وتطلـع عليها  وهدمـت الحصـون واجتثـت األصـول وحطمـت الغصـون ولـم نرفـع عنهـا إلـى

   . غررها الضاحكة باليوم العبوس

فهي اآلن مجرى السوابق ومجر العوالي على التوالي والحسرات تتجدد في أطاللها البوالي وآأن بها قد صرعت وإلى الدعوة 
 وتصدعت وعزة من أذعنت الجبابرة لعزه المحمدية قد أسرعت بقدرة من لو أنزل القرآن على الجبال لخشعت من خشية اهللا

وخنعت وعدنـا والبنـود ال يعـرف اللـف نشرهـا والوجـوه المجاهـدة ال يخالـط التقطيب بشرها واأليدي بالعروة الوثقـى معتلقـه 
ردهـا إلـى المرابـط واأللسـن بشكـر نعـم اللـه منطلقـه والسيـوف فـي مضاجـع الغمـود قلقـه وسرابيل الدروع خلقه والجياد من 
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والـأواري رد العـواري حنقـه وبعبـرات الغيظ المكظوم مختنقه تنظر إلينا نظر العاتب وتعود من ميادين المراح واالختيـال 
تحـت حلـل السالح عود الصبيان إلى المكاتب والطبل بلسان العز هادر والعزم إلى منادي العود الحميد مبادر ووجود نوع 

عـد ذلـك الكفـاح نـادر والقاسـم ترتـب بيـن يديـه مـن السبـي النوادر ووارد منهل األجور غير المحإل وال الرماح مـن ب
المهجور صادر ومناظر الفضـل اآلتـي عقبـه أخيـه الثاني على المطلوب المواتي مصادر واهللا على تيسير الصعاب وتخويل 

اللهم ال نحصي ثناًء عليك وال نلجأ منك   ! وأآرم بنا لطفه الحفي  ! نعه الخفيالمنن الرغاب قادر ال إله إال هو فما أجمل لنا ص
إال إليك وال نلتمس خير الدنيا واآلخر إال لديك فأعد علينا عوائد نصرك يا مبديء يا معيد وأعنا من وسائل شكرك على ما 

   . ننال به المزيد يا حي يا قيوم يا فعاًال لما يريد

ميمونة منه لدينا حدق فتح بعيٍد صيته مشرئـب ليتـه وفخـر مـن فـوق النجوم العوائم مبيته عجبنا من تأتي وقارنت رسالتكم ال
أمله الشارد وقلنا البرآة في قدوم الوارد وهو أن ملك النصارى الطفنا بجملة من الحصون آانت من مملكة اإلسالم قد غصبت 

ه بمحاولتنـا الطيـب مـن الخبيـث والتوحيـد مـن التثليـث وعـاد إليهـا اإلسالم عودة والتماثيل فيها ببيوت اهللا قد نصبت أدالها اللـ
األب الغائـب إلـى النبـات الحبائـب يسـأل عـن شؤونهـا ويمسـح دمـوع الرقـة عـن جفونهـا وهـي للـروم خطـة خسـٍف قلمـا 

وجعلنا في محاريب الشكر   ! ى اهللا علينا وعليكم عوارف الجودارتكبوهـا فيمـا نعلـم مـن العهـود ونادرٌة من نوادر الوجود وإل
عرفناآم بمجمالت أموٍر تحتها تفسير ويمٌن من اهللا وتيسير إذ استيفاء الجزئيات عسير لنسرآم بمـا منـح   ! من الرآع السجود

مؤمن ألخيه بظهر الغيب سالح ماض اللـه دينكم ونتوج بعز الملة الحنيفية جبينكم ونخطب بعده دعاءآم وتأمينكم فإن دعاء ال
وآفيٌل بالمواهب المسؤولـة مـن المنعـم الوهـاب ميفـاض وأنتم أولى ما ساهم في بر وعامل اهللا بخلوص سر وأين يذهب 

الفضل عن بيتكم وهو صفة حيكـم وتـراث ميتكـم ولكـم مزيـة القـدم ورسـوخ القـدم والخالفـة مقرها إيوانكم وأصحاب اإلمام 
ٍك رضي اهللا عنه مستقرها قيروانكم وهجير المنابر ذآـر إمامكـم والتوحيـد أعلـام أعالمكم والوقائع الشهيـرة فـي الكفـر مال

منسوبـٌة إلـى أيامكـم والصحابـة الكـرام فتحـة أوطانكـم وساللـة الفـاروق عليـه السلـام وشائـج سلطانكـم ونحـن نستكثـر مـن 
   . بكم ولوال األعذار لوالينا بالمتزيدات تعريف أبوابكمبرآـة خطابكم ووصلة جنا

واهللا عز وجل يتولى عنا من شكرآم المحتـوم مـا قصـر المكتـوب منـه عـن المكتـوم ويبقيكـم إلقامة الرسوم ويحل محبتكم من 
   . القلوب محل األرواح من الجسوم وهو سبحانه يصل سعدآم ويحرس مجدآم ويوالي نعمه عندآم

لسالم الكريم الطيب البر العميم يخصكم آثيرًا أثيرًا ما أطلـع الصبـح وجهـًا منيـرًا بعـد أن أرسل النسيم سفيرًا وآان وا
   . الوميض الباسم ألآواس الغمائم على أزهار الكمائم مديرًا ورحمة اهللا وبرآاته إن شاء اهللا تعالى

الطرف الثامن في المكاتبات الصادرة عن األمراء من العمال وأمراء السرايا في صدر اإلسالم إلى من في معناهم وآـان 
   . الغالب في مكاتباتهم االفتتاح بأما بعد والتعبير عن المكتوب عنه بلفظ الوحدة وخطاب المكتوب إليه بالكاف

اما   : أبي صفرة وهو يومئذ نائٌب عن الحجاج على بعض األعمال والحروبآمـا آتـب الحجـاج بـن يوسـف إلـى المهلـب بن 
بعد فإنك تتراخى عن الحرب حتى تأتيك رسلي ويرجعون بعذرك وذلك أنـك تمسـك حتـى تبـرأ الجراح وتنسى القتلى ويجم 

اهم بذلك الحد لكان الداء قد حسم الناس ثم تلقاهم فتحتمل منهم مثل ما يحتملون منك من وحشة القتل وألم الجراح ولو آنت تلق
والقرن قد قصم ولعمري ما أنت والقوم سواء ألن من ورائك رجاًال وأمامك أمـواًال وليـس للقـوم إال معهـم وال يدرك الوجيف 

   . بادبيب وال الظفر بالتعذير

   . وآما آتب المهلب إلى الحجاج مجيبًا له عن ذلك

   . ل الحق أجرًا ولم أحتج فيهم مع المشاهدة إلى تلقينأما بعد فإني لم أعط رسلك على قو

   . فذآرت أني أجم القوم والبد من راحة يستريح فيها الغالب ويحتال المغلوب

   . وذآرت أن في الجمـام تنسـى القتلـى وتبـرأ الجراح وهيهات أن ينسى ما بيننا وبينهم
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م على حالة وهم يرقبون منا حاالٍت إن طمعوا حاربوان وإن ملوا وقفوا يأبى ذلك قتل من لم يجن وقروٌح لم تعرق ونحن والقو
وإن يئسوا انصرفوا وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلـوا ونتحـر إذا وقفـوا ونطلـب إذا هربـوا فـإن ترآتنـي فالـداء بـإذن اللـه محسـوم 

   . من سخطه ومقت الناس وإن أعجلتنـي لـم أطعـك ولـم أعص وجعلت وجهي إلى بابك وأنا أعوذ باهللا

الطرف التاسع في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم إلى الملوك ومن في معناهم على ما آان عليه مصطلح أهل 
المشرق المكاتبات الصادرة عن الملوك إلى الملوك وهو على ثالثة أضرب الضرب األول أن تكون المكاتبة عن ملك إلى غير 

يفتح الكتاب بلفظ آتابنا إليك في يوم آذا ومن مكان آذا واألمر على آذا وآذا ويذآر الحـال التـي عليهـا ملك ورسمهم أن 
المكتـوب عنـه حيـن إذن أو التـي عليهـا الخليفـة إن آـان المكتـوب عنـه مـن أتبـاع الخليفـة أو التـي عليهـا الملـك إن آـان مـن 

   . عبير في هذه المكاتبة عن المكتـوب عنه بنون الجمع والخطاب للمكتوب إليه بالكافأتبـاع الملـك ونحو ذلك ويكون الت

   . سيدي وموالي وال سيدنا وال موالنا  : وال يقال في المكتوب إليه في هذه الحالة

   . وبذلك يكتب عن الملوك ومن في معناهم من سائر الرؤساء إلى المرؤسين

   . األولى أن يراعى جانب المكتوب إليه في الرفعة بعض المراعاةالمرتبة   : ثم هو على مرتبتين

آمـا آتـب أبـو إسحـاق الصابي عن صمصام الدولة بن عضد الدولة بن رآن الدولة بن بويه إلى الصاحب آافي الكفاة 
الصاحب الجليل آافي الكفاة آتابنا آدام اهللا تأييده   : إسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة في الشفاعة في شخص من بعض ألزامه

وإن وثقنا من المسؤولين باإليجاب واإلجابة ومن المأمورين باالمتثال والطاعة فإنا نخص بكتبنا الصادرة عنا في المأرب 
العارضة لنا من خصبت من آال الفريقين نهضته إليها وظهرت مثابرته عليها وإذا انتهينا إليه آدام اهللا عزه في ذلـك عددنا مع 

قدم اهللا عندنا من رتبته في الطبقة األولى وميزنا مع ما وفر اهللا علينا من طاعته عن الطبقة األخرى وأنسنا منه عادًة  ما
مشكورة في اتباع محبوبنا واإلسعاف بمطلوبنـا ليسلـس لنـا إلـى مخاطبتـه قيـاٌد يتقاعـس عمـن سـواه وتنبسـط منا في مكاتبته 

جراه وال سيما إذا آان ذلك في مكرمة يطيب ثناؤها ومنقبة يشاد بناؤها واهللا يمده وآتابنـا هذا أنامل تتجعد عمن ال يجري م
أدام اهللا عز الصاحب الجليل آافي الكفاة مبني على إذآاره بحق لنا رعيناه وذمام من أجله أوجبناه وذلك أسد إلحكامه وألزم 

ها دار بن المرزبان من خدمتنا وموقعه في جملتنا وتوفر حظه من إليجابه وأوآد ألسبابه وقد عرف مكـان أبـي منصور يزدا
جميل رأينـا وخالص اعتقادنا ومن أوجه وسائله لدينا التي أوجبت له ذلك علينا أنا ال نزال عـده عليـه من االعتداد بإحسان 

صنعه والسابق إلى الجذب بضبعه ولمن  الصاحب الجليل آافي الكفاة إليه وإلى أبيه من قبله واالعتراف بأنه أيده اهللا أبو عذرة
آان أقرله من ذلك معروٌف ال ينكر ودخل من الثناء عليه في إجماع ال يخرق فقد بين عن نفسه أنه ممن يطيق حمل المنن 

ويحسن مصاحبة النعم ويستحق أن تقر عنده أسالفها وتدر عليها أخالفها إذ لم يذهله الربوع فيها عـن التحيد من اصطرافها 
انصرافها ولم يلهه التوسط لها عن حياطة أطرافها وأآنافها ومن لنا اليوم بالشكور الذي ال يغمط والذآور الذي ال ينسى و

   . والعليم بما يلزمه والقؤوم بما يحق عليه

ـال فيـه عـن وأعلمنا حال قريبين له يقال لهما الفرآان بن حرزاد ورستم بن يزد وأنهما تصرفا في بعض الخدمـة تصرفـًا تزاي
نهـج السـداد وسنـن الرشـاد واقتضـى ذلـك أن طلبـا بالتقويـم والتهذيب وولجا مضيق القصاص والتأديب وأنه قد مضت لهما 
فيه مدٌة طويلة في مثلها ما صلح المعاقب واآتفى المعاقب وسؤاله لهما ومرادنا له فيهما شفاعة الصاحب الجليل آافـي الكفـاة 

مير السيد شاهنشاه فخر الدولة في أن يسعهما العفو ويدرآهما العطف إما باستخدام يتطوقان به المنن ويأذن لهما إلى موالنا األ
هـذا الكتـاب يشتمـل عليه حتى إذا وجب أن يجعله الصاحب   : بانصراف إلى الوطن وقد استظهرنا بكتاب آتبناه في أمرهمـا

   . إلى المقصد أمضى في ذلك رأيه وعقد عليه تدبيره الجليل آافي الكفاة ذريعًة إلى الغرض ومطيًة

فإن رأى الصاحب الجليـل أن يتوصـل فـي هـذا األمـر إلـى مـا يشاآـل عادتـه عندنا في األمور الواردة عليه فعل وتوخى في 
   . الجواب أن يكون متضمنًا لذآر الفعل دون القول واإلنجاز دون الوعد إن شاء اهللا تعالى

وآما آتب الصابي عن صمصام الدولة المقدم ذآره إلى الصاحب بن عباد أيضًا في حالـة أخرى بسبب رد إقطاع إلى أبي 
آتابنا والسالمة لدينا راهنة وعادة اهللا إلقرارها ضامنة والحمد هللا رب   : جعفر محمد بن مسعود قرين آتاٍب إلى فخر الدولة

كفـاة أدام اللـه تأييـده يعلـم أنـه لـم يزل لممالكنا أفنيٌة تقام بها أسواق المكارم وتحيا بها العالميـن والصاحـب الجليـل آافـي ال
سنن المحامد وقد جعله اهللا بتفضله الحافظ لجمال ذلك علينـا والضـارب بسهمـه فيـه معنـا فالحمـد للـه علـى أن قـرن الحظـوظ 
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قة بها الداعية إلى استقرارها والطرائق المطرقة إلى ثباتها واستمرارها وأن زان التي خولنا والمنازل التي نولنا بالخالئق الخلي
أيامنا هذه الحاضرة بآثار الصاحب آافي الكفاة أدام اهللا عزه فيها الناضرة ومساعيه الرشيدة وأفعاله المستقيمة وأحاديثه وإذا 

الذي أهله اهللا له من استعذاب اإلحسان إلى أوليائه وافتراض آان موالنا األمير السيد شاهنشاه فخر الدولة وفلك األمة بالمحل 
اإلفضال على نصحائه وآان الصاحب الجليل بالحال التي هو بها من القيام بما حمل به المناب فيه عنه فقد وجب أن تكون 

مـا فيمـن تعلـق منا بالعناية الرعاية لذوي الحرمات مستحكمة األسباب ثابتة األطنـاب واضحـة األعلـام ماضيـة األحكـام وال سي
وأخذ من ذمامنا بالوثيقة وأبو جعفر محمد بن مسعود أيده اهللا جامٌع للموات التي يستحـق بهـا اجتمـاع العنايـات سالفـًا صالحـًا 

   . في الخدمة وسابقًة متمكنة في الجملة واشتماًال على آل ما وجبت به الحقوق ولزمت به الرعايات

له بنواحـي الجبـل تسويغـاٌت ومعايش أنعـم بهـا موالنـا األميـر السيـد فخـر الدولـة عليـه فـي حـاٍل بعـد حـال  وذآر أنه آانت
وشرفـه بهـا فـي مقـام بعـد مقام منها آذا وآذا وإذا جمع الجميع آـان قليـًال فـي جنـب مـا يفيضـه موالنـا األميـر السيـد 

على خدمه من جليل عوارفه الجارية على يد الصاحب الجليل آافي الكفاة أدام اهللا تأييده  شاهنشاه فخر الدولة وفلك األمة
   . والواصلة إلى مستحقيها بلطيـف توصلـه وجميـل معتقـده

وآـان موقعـه جليـًال عنـد أبـي جعفـر محمـد بـن مسعـود أيـده اللـه فـي جنب ما يصلح من شأنه ويقيم مـن جاهه ويرب من 
   . ه ويلم من حالهمعايش

وقد آتبنا إلى موالنا في ذلك آتابًا مجمًال قصرناه علـى الرغبـة إليـه في رد هذه المعايش عليه وعولنا على الصاحب الجليل 
في إخراج أمره العالي بذلك له وإحكام المناشير والوثائق بجميعه والتقدم بمكاتبة العمال والوالة بتقوية أيدي أصحابه في 

ما يجب من األسالف والبقايا على األآرة والمزارعين والوآالء والمعاملين وتأآيد الكتب بغاية ما تؤآد به أمثالها  استيفاء
   . ويبلغ به أبو جعفر محابه آلها

فإن رأى الصاحب الجليل أن يأتي في ذلك آله ما يجده ويعده ويرعاه ويحفظه جاريًا على المألوف من مثابرته على ما عاد 
وعليه معنا بطيب الذآر والبشر وثناء اليوم والغد فقد أنفذنا بهذا الكتاب رآائب لنا داللة على خصوص متضمنة في تعلقه  علينا

   . باالهتمام منا فعل إن شاء اهللا تعالى

 لضرب الثاني أن تكون المكاتبة من ملك إلى ملك ورسمهم 

وآذا ويؤتى بالتعبير عن المكتـوب عنـه فـي أثنـاء الكتـاب بلفـظ اإلفـراد آتابي واألمر على آذا   : في ذلك أن يفتتح الكتاب بلفظ
   . دون الجمـع وهنـا يفخـم شـأن المكتـوب إليه فيعبر عنه بموالي وسيدي وموالنا وسيدنا ونحو ذلك

سيادة أو غيرها مع الدعاء بما المرتبة األولى أن يكون المكتوب إليه ملكًا أيضًا فيخاطبه على قدر مقامه بال  : ثم هو على مراتب
يناسبه من طول البقاء ونحوه ثم تـارة يقـع التعـرض فيهـا بذآـر الطلـب وبرفـع الحـال التـي هو عليها وتارة ال يقع التعرض 
إلى ذلك آما آتـب أبو إسحاق الصابي عن عز الدولة بن معز الدولة بن بويه إلى عضد الدولة بن بويه في طلب الصلح وقد 

   . رى بينهما اختالٌفج

آتابي أطال اهللا بقاء موالنا الملك الجليـل المنصـور عضـد الدولـة مـن العسكـر بظاهـر سـوق األهواز وموالنا أمير المؤمنيـن 
 مشمـوٌل بالكفايـة والتأييـد مخصـوٌص بالعـز والتمكيـن يجـري علـى أفضـل مـا عـود اهللا خلفاءه في أرضه وأحباءه في رعاية

خلقه من التكفل لهم باإلظهار واإلدالة وتوليم باإلعالء واإلنافة وأنا مستظٌل بكنف طاعته مستكٌن في حرم مشايعته شاآٌر هللا 
على بالئـه مثـن عليـه بآالئـه راغـٌب إليـه أن يعصمنـي فـي موالنا الملك الجليل المنصور وفي نفسي من آل مكـروه 

مستحـبٍّ ومستحسـن ويعيذنـا مـن المقـام على الفرقة والزوال عن سنن األلفة وهو المحمود ومستهجـن ويوفقنـي وإيـاه لكـل 
   . رب العالمين

والحقـوق بيـن موالنـا الملـك وبينـي فيمـا قررتـه منـا اللحمـة وأآدتـه العصمـة وأثلتـه األسالف ونشأت عليه األخالف حقيقٌة 
تمكن منها ملمات النسخ وال يتـم للشيطـان عليها ما يحاوله بنزغه ويتوصل إليه بكيده بأن ال تتسرع إليها دواعي النقض وال ت

وأن تنزاح العوارض عنها وتضمحل دون التأثير فيها وأن تعتقد جميعًا أن بتقارضنا رعايتها ثبات النعم المتصلة بها فال 
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يه إذ آان ذلك حاميًا له في أهول األحوال مما يستنكف مستنكٌف منا أن يخفض جناحه ألخيه ويغض من جماحه في مقاربة ذو
   . هو أشد خفضًا وأبلغ رضًا وأسوأ مغبة وأنكر عاقبة

وقـد علـم موالنـا الملـك المنصـور بالثاقـب مـن تأملـه والصحيح من تمييزه وتدبره أن دولتنا حرسهـا اللـه مبنيـٌة علـى أس 
ـوازر والتظافـر وأن مشيختنا وسادتنا رضوان اهللا عليهم جعلوا االئتالف رتاجًا الترافـد والتعاضـد موضوعـٌة علـى قاعـدة الت

بين األعداء وبينها ثم إن مفتاحه هو الخالف المتطرق لهم عليهم ولو حدث التنافر في أيام أضعفنا منة وأوهبنا عقدة وأحدثنا 
   . ا رأيًا وأسدنا تدبيـرًا وأوفانـا حلمـًا وأآملنـا حزمـًاسنًا وأقلنا حنكة لكان ذلك أقل في التعجب من أن يعرض في رياسة أحصفن

وقـد تكـررت أيـد اللـه موالنـا علـى ذات بيننـا قـوارص احتقرناها حتى امتأل اإلناء من قطرها واستقينا منها على العظيمة 
رآبته وال حق اطرحته وال استصالح التي ال ثواء بعدها وما أعود على نفسي بلوم في ابتداء قبيح ابتدأته وال بمرآب شنيع 

ترآته وال أدفع مع ذلك أنني قابلت لما تضاعف باألقل األيسر وجازيت لما ترادف باألدون األنزر إال أني ما آثرت آثيره وال 
قليله وال اخترت دقيقه وال جليله لكنه لم يصلح في السيرة وقد أشفينا على التزاحف للحرب والتدالف للطعن والضرب أن 

استعمل ما آنت عليه مـن توفيـة الحقـوق وإقامـة الرسـوم فيرانـي األوليـاء الذين بهم تحمى البيضة وتحاط الحوزة متناقض 
   . الفعلين متنافي المذهبين وآنت في ذلك الفعل الذميم والـرأي الـذي ليـس بمستقيـم مقتديـًا ال مبتديـًا ومتبعـًا ال مبتدعـًا

ـا الملـك الجليـل قبـل أواخـر الجفاء وعطف معي إلى أول شرائع الصفاء لكانت عريكتي عليه ألين ولـو وقـف بـي موالن
وطريقه إلى ارتباط طاعتي ووالئي أقصد لكنه أيده اهللا أقام على ما ال يليق به من مجانبتي ومغالطتي وبث الحبائل لي ودس 

عسكري الذين هم أولياؤه إن أنصف وعدل ونصحاؤه إن أحسن المكايد إلي ومتابعته الجواسيس والكتب إلى األولياء في 
   . وأجمل

وآان األشبه بموالنا لو آنت الغالط عليه والباعث لهذه األسباب إليه أن يسوسني سياسـة الحكيم ويستخلصني استخالص 
سورنا ويتعهـد مسيئنـا ويستميـل الكريم إذ آنا لم نقدمه معشر أهل البيت علينا ونوله أزمة أمورنا إال ليأسوا جروحنا ويجبر آ

نافرنـا فأمـا أن يحـاول منـا استباحة الحريم وإرآاب المرآب العظيم فكيـف يجـوز أن تـدوم علـى هـذا طاعـة أو تصلـح عليه 
جماعة أو يغضي عليه مغض أو يصفح عنه صافح وآان من أشد هذه الجفوة وأفظعها وأقساها وأغلظها أن عاد رسولي من 

خاليًا من جواب بما آتبت إليه وما أعرف له أيده اهللا في ذلك عذرًا يبسطه وال سلك منه السبيل التي تشبهه وباهللا جهد حضرته 
القسم ومنتهاها وأجلهـا وأوفاهـا لقـد سـار موالنـا أميـر المؤمنيـن أطـال اللـه بقـاءه وسرت إلى هذا الموضع واعتقادنـا ال 

راف وحياطـة النهايـات واألآنـاف واألغلـب علينـا أن موالنا الملك أدام اهللا تأييده ال يتجاوز معي يجـاوز حفـظ الحـدود واألطـ
المعاتبة اللطيفة والمخاطبة الجميلة واالستدعاء مني لما يسوغ له أن يطلبه ولي أن أبذله من تعفية السالف وإصالح المستأنف 

ر النزول عنها له وتقرير أصل بيننا يكون أيده اهللا به معقًال لي وموئًال وتوفية للحق في رتبة ال أضن بها عليه وال أستكث
وأآون نائبًا له ومظفـرًا إلـى أن بـدأ األصحـاب بالعيـث فـي هـذه البلـاد وألحـوا عليهـا بالغارات واعتمدوها بالنكايات وآان 

م وأوجبـت قبـل المقابلة عليه والشروع في مثله في هذا آالرشاش الـذي يـؤذن باالنسكـاب والوميـض الـذي يوعـد باالضطـرا
حق موالنا الملك الجليل الذي ال أدع أن أحفظ منه ما دعاني إلى إضاعته وأتمسك بما اضطرني إلى مفارقته أن أقدم أمام 

لخالق واإلمام االلتقاء على الحرب التي هي سجال آما يعلم إبالغ نفسي عذرها وإعطاء المقادة منها داعيًا له إلى طاعة ا
وصلة اللحـم واألرحـام وحقـن الدمـاء والمهـج وتسكيـن الدهمـاء والرهج وثني العنان عن المورد الذي ال يدري وارده آيف 

يصدر عنه وال يثق بالسالمة منه وتعريفـي مـا يريـده مني ألتبعه ما لم يكن ثالمًا لي وعائدًا بالوهن علي واهللا الشاهد على 
م إخالصي فيها وسماحة ضميري بها وأنني أآره أن أنال منه آما أآره أن ينال منـي وأتألم من أن أظهر عليه آما شهادٍة قد عل

أتألم أن يظهر علي وأحب أن يرجع عني وأرجع عنه وقد التقت قلوبنا وتألف على الجميل شملنا وطرفت أعين األعادي عنا 
لفضل وهو لعمر اهللا له أهل وال عذر له في أن ال يفعله وقد وسع اهللا ماله وانحسمت مطامعهم فينا فـإن فعل ذلك فحقيٌق به ا

ووفر حاله وأغناه عما يلتمسه الصعلوك ويخاطر له السبروت وجعله في جانـب الغنـى والثروة والحزم والحيطة وإن أبى 
عصبية وقد أنفذت به إسفندار بن خسرويه فكتابي هذا حجٌة عند اهللا الذي تستنزل منه المعونة وعند الناس الذين تلتمس منهم ال

وإبراهيم ابن آالـي وهما ثقتاي وأميناي ليؤدياه ويشافهاه عني بمثل متضمنه ونجواه واهللا يعيذنا في موالنا الملك الجليل من أن 
وأنتهي بالتدبير إليه  يختار إال أولى األمرين وأليقهما بدينه ومروءته وهو ولي ما يراه في األمر بتعجيل اإلجابة بما أعمل عليه

   . إن شاء اهللا تعالى

الضرب الثالث أن تكون المكاتبة عمن دون الملك إليه ورسمهم فيه أن يبتدأ بلفظ آتابي والدعاء للمكتوب إليه بطول البقاء 
بر عن المكتوب ونحو ذلك ويخاطب في أول الكتاب بموالنا الملك السيد األجل وفي أثناء الكتاب بالسيد والملك ونحو ذلك ويع
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آمـا آتـب أبـو إسحـاق الصبـي عـن األميـر نصـر خـوزة فيـروز بن عضد الدولة إلى ابن عمه شرف   : عنه بلفظ اإلفراد
آتابي أطال اهللا بقاء موالنا الملك السيد األجل شرف الدولة وزين الملة والسالمة لي شاملٌة بمـا مـده اللـه تعالـى علـي مـن 

   . أيه الحسن الجميل والحمد هللا رب العالمينظلـه الظليل ور

وقد تأدى إلى موالنا الملك السيد من أخباري ما أستغني به عن تطويل المفصل وأآتفي به عن إجمال المجمل وذلك أن أسفار 
عليـه قبلنـا بن آردويه وعبد العزيز بن برسف الكافرين لنعماء اهللا ونعمـة الملـك السعيد عضد الدولة أبينا رحمـة اللـه 

الغامطيـن لمـا نظاهـر عليهمـا مـن إحساننـا وإفضالنا هجما علينا بخدعة تظافرا عليها وشبهة جذباني إليها وأبرمـا آذبـًا مـن 
القـول لـم أظنهما يقدمان على مثله وال يتفوهان باطًال به فأصغيت إليهما إصغاء الواثق بهما ال المنخدع لهما فلما أنزالني على 

مهما وأوثقاني بحيث ال أستطيع مخالفتهما ظهرت الحيلة ووضحت الغيلة وفاتني االختبار وغلبني المقـدار فجـرى مـا حك
آانـت عاقبتـه خذلـان اللـه إياهمـا وإنزالـه بأسه ونقمته عليهما وخالصي بسالمة الصدر واتضاح الغدر من حبائلهما المنصوبة 

   . وأشراآهمـا المبثوثـة

ولمـا حصلـت فـي آنف الملك السيد صمصام الدولة أقالني العثرة وقبل مني المعذرة وأحلني من داره وحماه بحيث لـم أعـدم 
   . عـادة وال انقطعـت عنـي مـادة وآانـت الحـال توجب مقامي فيها إلى أن تتعفى آثار الفتنة التي أثارها ذانكما الخبيثان الجانيان

الة وتمم اهللا على يده عقد الصلح والمسالمة فأخرجت عن االحتجاب إلى الظهور وعن االحتجار إلى ثم ورد فالن في الرس
البروز وأنزلت من الدار المعمورة في جانب يصل إلي منه سيب وصوله على العموم دون الخصوص وعاملني الملك السيد 

وبيني وطاعة موالنا الملك السيد األجل شرف الدولة في صمصام الدولة بما يليق بفضله متبعـًا فـي ذلـك مقاطعة السيف بينه 
أمري وجدد عندي من اإلنعام والتوسعـة واإليثـار والتكرمـة آخـرًا مـا شفـع تلـك الشفقـة أوًال ولقينـي فلـان دفعـات وشافهنـي 

اهللا يسمع مرفوعه ويجيب  مـرات وتحمـل عني إلى موالنا الملك مواالتي الشكر آثيرًا واعتدادًا طويًال عريضًا ودعاًء
   . مسموعه بمنه وقدرته وحوله وقوته

واآلن فإذ قد جمع اهللا الكلمة ووآد األلفة وحرس النعمة وحصن الدولة وأخرج عنها من آان يشب الفتنة ويسدي وينير في 
ي ما تبلغه أمنيتي وتسمو إليه الفرقة فإني واثٌق باهللا جل وعز وبما تترقى الحال إليه في غاية محبوبي ونهاية مطلوبي وأقاص

همتي وتقتضيه أخوتي وعصمتي وهللا المشيئة ومنه المعونة فـإن رأى موالنـا الملـك السيـد أن يسكـن إلـى سكونـي ويطمئـن 
إلـى طمأنينتي ويجري إلي غاية فضله وطوله في األمر الذي أحسـن فيـه وأجمـل ليشملنـا إنعامـه ويتظاهر علينا امتنانه 

وفي بقية حظـي مـن ثمـرة ذلـك وعائدتـه وجـدواه وفائدتـه ويأمـر بتشريفي بكتابه وتأهيلي بجليل خطابه وتصريفي بين وأست
   . أمره ونهيه فعل إن شاء اهللا تعالى

وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه الطرف العاشر في الكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية مكاتبات ملوك 
ر المصرية ولها حالتان الحالة األولى ما آان األمر عليه قبل دولة الخلفاء الفاطميين بها في الدولة األخشيدية والطولونية الديا

مـن فلـان   "   : مكاتبات ما قبل دولة الخلفاء الفاطميين والـذي وقفـت عليـه مـن رسـم المكاتبـة عنهـم أن تفتتـح بلفـظ  " وما قبلهما 
   .  "  إلـى فلـان

باإلسكندريـة منـذرًا لـه وموبخـًا على   " عليـه   " آمـا آتب ابن عبدآان عن أحمـد بـن طولـون إلـى ابنـه العبـاس حيـن عصـى 
من أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين إلى الظالم لنفسه العاصي لربه الملم بذنبه المفسد لكسبه العادي لطوره   "   : فعله وهو
   .  !  " حظ دنياه وآخرته   " مـن   " لقدره الناآص على عقبه المرآوس في فتنته المبخوس الجاهل 

وأحمد اهللا الذي ال إله إال هو حمد معترف له بالبالء الجميل والطـول الجليـل وأسالـه مسألـة مخلص في رجائه مجتهد في 
   . بى صلى اهللا عليه وسلمدعائه أن يصلي على محمد المصطفى وأمينه المرتضى ورسوله المجت

أيها األحمق الجاهل   ! هبلتك الهوابل - أما بعد فإن مثلك مثل البقرة تثير المدية بقرنيها والنملة يكون حتفها في جناحيها وستعلم 
 أي موردة هلكة بإذن اهللا توردٍت إذ على اهللا جل وعز تمردت - الذي ثنى على الغي عطفه واغتر بضجـاج المواآـب خلفه 
قريـة آانـت آمنـة مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـدًا مـن آل مكان   "   : وشردت فإنه تبارك وتعالـى قـد ضـرب لـك فـي آتابـه مثـًال

   .  " فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف بما آانوا يصنعون 
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يًال لفيئتك فلما طال في الغي انهماآك وفي غمرة الجهل ارتباآك وإنا آنا نقربك إلينا وننسبك إلى بيوتنا طمعًا في إنابتك وتأم
ولم نر الموعظة تلين آبدك وال التذآير يقيم أودك لم تكن لهذه النسبة أهًال وال إلضافتك إلينا موضعًا ومحًال بل ال نكنى بأبي 

دك آنت نسيًا منسيًا ولم تك شيئًا مقضيًا فانظر العباس إال تكرهًا وطمعًا بأن يهب اهللا منك خلفًا نقلده اسمك ونكنى به دونك ونع
وال نظر بك إلى عار نسبته تقلدت وسخط من قبلنا تعرضت واعلم أن البالء بإذن اهللا قد أظلك والمكروه إن شاء اهللا قد أحاط 

ن ال نثني عنك بك والعساآر بحمد اله قد أتتك آالسيل في الليل تؤذنك بحرب وبويل فإنا نقسم ونرجو أن ال نجور ونظلم أ
عنانـا وال نؤثـر علـى شانـك شانـا وال تتوقـل ذروة جبـل وال تلـج بطـن واد إال جعلنـاك بحـول اهللا وقوته فيهما وطلبناك حيث 
أممت منهما منفقين فيك آل مال خطير ومستصغرين بسببك آل خطب جليل حتى تستمر من طعم العيش ما استحليت وتستدفع 

عيت حين ال دافع بحول اهللا عنك وال مزحزح لنا عن ساحتك وتعرف من قدر الرخاء ما جهلت وتـود أنك من الباليا ما استد
هبلت ولم تكن بالمعصية عجلت وال رأي من أضلك من غواتك قبلت فحينئذ يتفرى لك الليل عن صبحه ويسفر لك الحق عن 

تعلم أنك آنت متمسكًا بحبائل غرور متماديًا في مقابح محضه فتنظر بعينين ال غشاوة عليهما وتسمع بأذنين ال وقر فيهما و
من عقوق ال ينام طالبه وبغي ال ينجو هاربه وغدر ال ينتعش صريعه وآفران ال يودى قتيله وتقف على سوء رويتـك   : أمور

اب التوبة إليك وعظـم جريرتـك فـي ترآـك قبـول األمـان إذ هـو لـك مبـذول وأنـت عليه محمول وإذ السيف عنك مغمود وب
   . مفتوح وتتلهف والتلهف غير نافعك إال أن تكون أجبت إليه مسرعًا وانقدت إليه منتصحًا

وإن مما زاد في ذنوبك عندي ما ورد به آتابك علي بعد نفوذي على الفسطاط من التمويهات واألعاليل والعدات باألباطيل من 
ملت إلى اإلسكندرية فأقمت بها طول هذه المدة واستظهارًا عليك  مصيرك بزعمك إلى إصالح ما ذآرت أنه فسد علي حتى

بالحجة وقطعًا لمن عسى أن يتعلـق بـه معـذرة علـم بـأن األنـار غير صادة وال أنه خاجني شك وال عارضني ريب في أنك 
لعل مصيرك إليها يكفينيك إنما أردت النزوح واالحتيال للهرب والنزوع إلى بعض المواضع التي لعل قصـدك إياهـا يوديـك و

ويبلغ إلي أآثر من اإلرادة فيك ألنك إن شاء اهللا ال تقصد موضعًا إال تلوتك وال تأتي بلدًا إال قفوتك وال تلوذ بعصمة تظن أنها 
تنجيك إال استعنت باهللا عز وجل في جد حبلها وفصم عروتها فإن أحدًا اليؤوي مثلك وال ينصره إال ألحد أمرين من دين أو 

   . دنيا

   . فأما الدين فأنت خارج من جملته لمقامك على العقوق ومخالفة ربك وإسخاطه

وأما الدنيا فما أراه بقي معك من الحطام الذي سرقته وحملت نفسك على اإليثار به ما يتهيأ لك مكاثرتنا بمثله مع ما وهب اهللا 
إليه في إنمائها إلى ما أنت مقيم عليه من البغي الذي هو لنا من جزيل النعمة التي نستودعه تبارك وتعالى إياها ونرغب 

   . صارعك والعقوق الذي هو طالبك

وأما ما منيتناه من مصيرك إلينا في حشودك وجموعك ومن دخل في طاعتك إلصالح عملنا ومكافحة أعدائنا بأمر أظهروا فيه 
الشماتة بنا فما آان إال بسببك فأصلح أيها الصبي األخرق أمـر نفسك قبل إصالحك عملنا واحزم في أمرك قبل استعمالك 

وما   "   : على شقاقك ومعصيتك  " بك   " ـى نصرتـك وموازرتـك وال اضطررنا إلى التكثر الحزم لنا فما أحوجنا اهللا وله الحمـد إل
وليت شعري على من تهول بالجنود وتمخرق بذآر الجيوش ومن هؤالء المسخرون لك الباذلون دماءهـم وأموالهـم وأديانهـم 

آان لك تمييز أو عندك تحصيل آيف آانت حالك في دونـك دون رزق ترزقهـم إيـاه وال عطـاء تـدره عليهـم فقـد علمـت إن 
الوقعة التي آانت بناحية أطرابلس وآيف خذلك أولياؤك والمرتزقة معك حتى هزمت فكيف تغتر بمن معك من الجنود الذي ال 

إنهـم اسم لهم معك وال رزق يجري لهم على يدك فإن آان يدعوهم إلى نصرتك هيبتك والمداراة لـك والخـوف مـن سلطانـك ف
ليجذبهـم أضعـاف ذلـك منـا ووجودهـم مـن البـذل الكثير والعطاء الجزيل عندنا ما ال يجدونه عندك وإنهم ألحرى بخذلك 

   . والميل إلينا دونك

ولو آانوا جميعًا معك ومقيمين على نصرتك لرجونا أن يمكن اهللا منك ومنهم ويجعل دائرة السوء عليك وعليهم ويجرينا من 
   . النصر وإعزاز األمر على ما لم يزل يتفضل علينا بأمثاله ويتطول بأشباهـه عادته في

أغلبهمـا آـان علـي احتقـار   : فمادعانـي إلـى اإلرجاء لك والتسهيل من خناقك واإلطالة من عنانك طول هذه المدة إال أمـران
بتك على ما أخلقته بنفسك من اإلباق إلى أقاصي أمـرك واستصغـاره وقلـة االحتفـال واألآتـراث به وإني اقتصرت من عقو

بالد المغرب شريدًا عن منزلك وبلدك فريدًا من أهلك وولدك واآلخر أني علمت أن الوحشة دعتك إلى االنحياز إلى حيث 
ا توقان انحزت إليه فأردت التسكين من نفارك والطمأنينة من جأشك وعملت على أنك تحن إلينـا حنيـن الولـد وتتوق إلى قربن

ذي الرحم والنسب فإن في رفقنا بك ما يعطفك إلينا وفي تآخينا إياك ما يردك علينا ولم يسمع منا سامع في خالء وال مإل 
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انتقاصًا بك وال غضًا منك وال قدحًا فيك رقة علينك واستتمامًا لليد عندك وتأميًال ألن تكون الراجع من تلقاء نفسك والموفق 
اآلن مع اضطرارك إياي إلى ما اضطررتني إليه من االنزعاج نحوك وحبسك رسلي النافذين بعهد  بذلك لرشدك وحظك فأما

   . آثير إلى ما قبلك واستعمالك المواربة والخداع فيما يجري عليه تدبيرك

ذك بما استعملت فما أنت بموضع للصيانة وال أهل لإلبقاء والمحافظة بل اللعنة عليك حاله والذمة منك بريه واهللا طالبك ومؤاخ
من العقوق والقطيعة واإلضاعـة لرحم األبوة فعليك من ولد عاق شاق لعنة اهللا ولعنة الالعنين والمالئكة والناس أجمعين وال 
قبل اهللا لك صرفًا وال عدًال وال ترك لك منقلبـًا ترجـع إليـه وخذلـك خذلـان مـن ال يؤبـه لـه وأثكلك وال أمهلك وال حاطك وال 

   . حفظك

فواهللا ألستعملن لعنك في دبر آل صالة والدعاء عليك في آناء الليل والنهـار والغـدو واآلصالـة وألآتبـن إلـى مصـر وأجنـاد 
الشامـات والثغـور وقنسريـن والعواصـم والجزيـرة والحجـاز ومكـة والمدينـة آتبـًا تقـرأ على منابرها فيك باللعن لـك والـراءة 

علـى عقوقـك وقطيعتـك يتناقلهـا آخـر عـن أول ويأثرهـا غابـر عـن مـاض وتخلـد فـي بطـون الصحائـف  منـك والداللـة
وتحملهـا الرآبـان ويتحـدث بها في اآلفاق وتلحق بها فحينئـذ تعلـم أيهـا المخالـف أمر أبيه القاطع رحمه العاصي ربه أي جناية 

ت تتمنـى لـو آانـت فيـك مسكه أو فيك فضل إنسانية أنـك لـم تكـن ولـدت وال على نفسك جنيـت وأي آبيـرة اقترفـت واجتنيـ
فـي الخلـق عرفـت إال أن تراجع من طاعتنا واإلسراع إلى ما قبلنا خاضعًا ذليـًال آمـا يلزمـك فنقيـم االستغفـار مقـام اللعنـه 

   . اهللا فاتقاه إن شاء اهللا تعالىوالرقـة مقـام الغلظـة والسلـام علـى من سمع الموعظة فوعاها وذآر 

  : وما معها من البالد الشامية واألعمال الحجازية إلى أرمانوس  " صاحب الديار المصرية   " وآما آتب األخشيد محمد بن طغج 
ر بكتابة جوابه ملك الروم وقد أرسل أرمانوس إليه آتابًا يذآر من جملته بأنه آاتبه وإن لم تكن عادته أن يكاتب إال الخليفة فأم

فكتب له الكتاب عدة أجوبـة ورفعـوا نسخهـا إليـه فلم يرتض منها إال ما آتبه إبراهيم بن عبد اهللا النجيرمي وآان عالمًا بوجوه 
   . الكتابة

ين إلى مـن محمـد بن طغج مولى أمير المؤمن  :  " المغـرب فـي أخبـار المغـرب   " وسخته على ما ذآره ابن سعيد فـي آتابـه 
   . أرمانوس عظيم الروم ومن يليه

سالم بقدر ما أنتم له مستحقون فإنا نحمد اهللا الذي ال إلـه إال هـو ونسألـه أن يصلـي علـى محمد عبده ورسوله صلى اهللا عليه 
   . وسلم

يلـة الرحمة وما نمي عنا إليك أما بعد فقد ترجم لنـا آتابـك الـوارد مـع نقـوال وإسحـاق رسوليـك فوجدنـاه مفتتحـًا بذآـر فض
وصح من شيمنا فها لديك وبما نحن عليه من المعدلة وحسن السيـرة فـي رعايانـا ومـا وصلـت بـه هـذا القـول مـن الفـداء 

   . ذلك مما اشتمل عليه وتفهمناه  " غير   " والتوصـل إلـى تخليـص اإلسـرى إلى 

سديد القول الذي يليق بذوي الفضل والنبل ونحن بحمـد اللـه نعمـه علينـا بذلـك فأما ما أطنبت فيه من فضيلة الرحمة فمن 
   . عارفـون وإليـه راغبـون وعليـه باعثـون وفيـه بتوفيـق اللـه إيانـا مجتهدون وبـه متواصـون وعاملـون

   . وإياهنسـأل التوفيـق لمراشـد األمـور وجوامـع المصالـح بمنـه وقدرته

سبته إلى أخالقنا من الرحمة والمعدلة فإنا نرغب إلى اهللا جل وعال الذي تفرد بكمال هذه الفضيلة ووهبها ألوليائه ثم وأمـا مـا ن
أثابهم عليها أن يوفقنا لها ويجعلنا من أهلها وييسرنا لالجتهاد فيها واالعتصام من زيغ الهوى عنها وعرة القسوة بها ويجعل ما 

على طاعته وموجبات مرضاته حتى نكون أهًال لما وصفتنا به وأحق حقًا بما دعوتنا إليه وممن أودع قلوبنا من ذلك موقوفًا 
يستحق الزلفى من اهللا تعالى فإن فقراء إلى رحمته وحق لمن أنزله اهللا بحيث أنزلنا وحملـة مـن جسيـم المـر مـا حملنـا وجمـع 

ال اهللا بقـاءه أن يبتهـل إلـى اللـه تعالى في معونته لذلك وتوفيقه لـه من سعة الممالك ما جمع لنابموالنا أمير المؤمنين أط
ومن لم وأما ما وصفته من ارتفاع محلك عن مرتبة من هو دون الخليفة في المكاتبة لما يقتضيه   "   : وإرشاده فإن ذلك إليه وبيده

خصصتنا بالمكاتبة لما تحققته من حالنا عندك فإن عظم ملككم وأنه الملك القديم الموهوب من اهللا الباقي على الدهر وإنك إنما 
ذلك لو آان حقًا وآانت منزلتنا آما ذآرته تقصر عن منزلة من تكاتبه وآان لك في ترك مكاتبتنا غنم ورشد لكان من األمر 

وال يقع في البين أن أحظى وأرشد وأولى بمن حل محلك أن نعمل بما فيه صالح رعيته وال يراه وصمة وال نقيصة وال عيبًا 
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معانا صغيرة من المور تعقبها آبيرة فإن السائس الفاضل قد يرآب األخطار ويخوض الغمار ويعرض مهجته فيما ينفع رعيته 
والذي تجشمته من مكاتبتنا إن آان آما وصفته فهو أمر سهل يسير ألمر عظيم خطير وجل نفعه وصالحه وعائدته تخصكـم 

نييـن فمـن آـان منـا في أيديكم فهو على بينة من ربه وعزيمة صادقة من أمره وبصيرة فيما لـأن مذهبنـا انتظـار إحـدى الحس
هو بسبيله وإن في األسارى من يؤثر مكانه من ضنك األسر وشدة البأساء على نعيم الدنيا وخيرهـا لحسن منقلبه وحميد عاقبته 

تليه هذا إلى أوامر اإلنجيل الذي هو إمامكم وما توجبه عليكم عزائم ويعلم أن اهللا تعالى قد أعاذه من أن يفتنه ولم يعذه من أن يب
سياستكم والتوصل إلى استنقاذ أسرائكم ولوال أن إيضاح القول في الصواب أولى بنا من المسامحة في الجـواب ألضربنـا عـن 

ـام مـن آاتبهـم أو عـدا عنهـم إلـى من ذلـك صفحـا إذ رأينـا أن نفس السبب الذي من أجله سما إلى مكاتبة الخلفاء عليهم السل
حل محلنا في دولتهم بل إلى من نزل عن مرتبتنا هو أنه لم يثق من منعه ورد ملتمسه ممن جاوره فرأى أن يقصد به الخلفـاء 
ل الذيـن الشـرف آلـه فـي إجابتهم وال عار على أحمد وإن جل قدره في ردهم ومن وثق في نفسه ممن جاوره وجد قصده أسه
السبيلين عليه وأدناهما إلى إرادته حسب ما تقدم لها من تقدم وآذلك آاتب من حل محلك من قصر عن محلنا ولم يقرب من 

   . منزلتنا فممالكنا عدة آان يتقلد في سالف الدهر آل مملكة منها ملك عظيم الشأن

   . خر على نبي اهللا موسى بذلكفمنهـا ملـك مصـر الـذي أطغى فرعون على خطر أمره حتى ادعى اإللهية وافت

   . ملوك حمير على عظم شأنهم وآثرة عددهم  : ومنها ممالك اليمن التي آانت للتبايعة واألقيال العباهلة

   . منها جند حمص وآانت دارهم ودار هرقل عظيم الروم ومن قبله من عظمائها  : ومنها أجناد الشام التي

   . ديم والحديث واختيار الملوك المتقدمين لهومنها جند دمشق على جاللته في الق

ومنها جند األردن على جاللة قدره وأنه دار المسيح صلى اهللا عليه وسلم وغيره من األنبياء ومنها جند فلسطين وهي األرض 
المقدسة وبها المسجد األقصى وآرسي النصرانية ومعتقد غيرها ومحج النصارى واليهود طرا ومقر داود وسليمان 

   . مسجدهماو

   . وبها مسجـد إبراهيـم وقبره وقبر إسحاق ويعقوب ويوسف وإخوته وأزواجهم عليهم السالم وبها مولد المسيح وأمه وقبرها

هذا إلى ما نتقلده من أمر مكة المحفوفة باآليات الباهرة والدالالت الظاهرة فإنا لـو لـم نتقلـد غيرها لكانت بشرفها وعظم قدرها 
الفضل توفي على آل مملكة ألنها محج آدم ومحج إبراهيم وارثه ومهاجره ومحج سائر األنبياء وقبلتنـا وقبلتهـم  وما حوت من

عليهـم السلـام وداره وقبـره ومنبـت ولده ومحج العرب على مر الحقب ومحل أشرافها وذوي أخطارها على عظم شأنهم 
من آل فج عميق الذي يعترف بفضله وقدمه أهل الشرف من مضى  وفخامة أمرهم وهو البيت العتيق المحرم المحجوج إليه
   . ومن خلف وهو البيت المعمور وله الفضل المشهور

ومنها مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم المقدسة بتربته وإنها مهبط الوحـي وبيضـة هـذا الدين المستقيم الذي امتد ظله على 
رب وصحارى العرب على بعد أطرافها وتنازح أقطارها وآثرة سكانها في البر والبحر والسهل والوعر والشرق والغ

حاضرتها وباديتها وعظمها في وفودها وشدتها وصدق بأسها ونجدتها وآبر أحالمها وبعد مرامها وانعقاد النصر من عنـد اهللا 
   . براياتها

   . فة منهـاوإن اهللا تعالى أباد خضراء آسرى وشرد قيصر عن داره ومحل عزه ومجده بطائ

بيت المقدس وأنطاآية واإلسكندرية مع   : هـذا إلـى مـا تعلمـه مـن أعمالنـا وتحت أمرنا ونهينا ثالثة آراسي من أعظم آراسيكم
   . ما إلينا من البحر وجزائره واستظهارنـا بأتـم العتـاد

فع األنام بها وبشرف األرض المخصوصة بالشرف وإذا وفيت النظر حقه علمت أن اهللا تعالى قد أصفانا بجل الممالك التي ينت
   . آله دنيا وآخرة وتحققت أن منزلتنا بما وهبه اهللا لنا من ذلك فوق آل منزلة

   . والحمد هللا ولي آل نعمة
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ا آتبت وسياستنا لهذه الممالك قريبها وبعيدها على عظمها وسعتها بفضل اهللا علينا وإحسانه إلينا ومعونته لنا وتوفيقه إيانا آم
إلينا وصح عندك من حسن السيرة وبما يؤلف بين القلوب سائـر الطبقـات مـن األوليـاء والرعيـة ويجمعهـم علـى الطاعـة 

   . واجتمـاع الكلمـة ويوسعها األمن والدعة في المعيشة ويكسبها المودة والمحبة

ا عدد العادين وإحصاء المجتهدين ونشر الناشرين وقول والحمـد للـه رب العالميـن أوًال وآخـرًا على نعمه التي تفوت عندن
   . القائلين وشكر الشاآرين

ومن رضي اجتهاده في شكرها ومن أراد   " ونسأله أن يجعلنا ممـن تحـدث بنعمتـه عليـه شكـرًا لهـا ونشرًا لما منحه اهللا منها 
   . وسعى لها سعيها وآان سعيه مشكورًا إنه حميد مجيد  " اآلخرة 

وما آنت أحب أن أباهيك بشيء من أمر الدنيا وال أتجاوز االستيفاء لما وهبه اهللا لنا من شرف الدين الذي آرمه وأظهره 
ووعدنا في عواقبه الغلبة الظاهرة والقدرة القاهرة ثم الفوز األآبـر يـوم الديـن لكنـك سلكـت مسلكـًا لم يحسن أن نعدل عنه 

في جوابه ومع هذا فإنا لم نقصد بما وصفناه من أمرنا مكاثرتك وال اعتمدنا تعيين فضل لنا نعوذ وقلت قوًال لم يسعنا التقصير 
به إذ نحن نكرم عن ذلك ونرى أن نكرمـك عنـد محلـك ومنزلتـك ومـا يتصـل بهـا مـن حسـن سياستـك ومذهبـك فـي الخيـر 

ك عليهم وتجاوزك في اإلحسان إليهم جميع من تقدمك من ومحبتـك ألهلـه وإحسانـك لمـن فـي يدك من أسرى المسلمين وعطف
سلفك ومن آان محمودًا فـي أمـره رغـب في محبته ألن الخير أهل أن يحب حيث آان فإن آنت إنما توهل لمكاتبتك ومماثلتك 

بها األنام  من اتسعت مملكته وعظمت دولته وحسنت سيرته فهذه ممالك عظيمة واسعة جمة وهي أجـل الممالـك التـي ينتفع
وسر األرض المخصوصة بالشرف فإن اهللا قد جمع لنا الشرف آله والـوالء الـذي جعـل لنا من موالنا أمير المؤمينن أطال اهللا 
بقاءه مخصوصين بذلك إلى مالنا بقديمنا وحديثنا وموقعنا والحمد هللا رب العالمين الذي جمع لنا ذلك بمنه وإحسانه ومنه نرجو 

   . ـا يرضيـه بلطفـه ولـم ينطو عنك أمرنا فيما اعتمدناهحسن السعـي فيم

تجري في المكاتبة على رسم من تقدمك من قبلنا من لم يحـل محلنـا وال أغنـى غناءنـا وال سـاس فـي األمـور   " آنت   " وإن 
سياستنا وال قلده موالنا أمير المؤمنين أطال اهللا بقاءه ما قلدنا وال فوض إليه ما فوض إلينا وقـد آوتـب أبـو الجيـش خمارويـه 

   . ن وآخـر مـن آوتـب تكيـن مولى أمير المؤمنين ولي يكن تقلد سوى مصر وأعمالهايـن أحمـد بـن طولـو

   . ونحن نحمد اللـه آثيـرًا أوًال وآخـرًا علـى نعمـه التـي يفـوت عندنـا عددهـا عـد العاديـن ونشـر الناشرين

التحدث بنعمـة اللـه علينـا ثـم الجـواب عمـا تضمنـه أولها   : ولم نرد بما ذآرناه المفاخرة ولكنا قصدنا بما عددنا من ذلك حاالت
آتابك من ذآر المحل والمنزلة في المكاتبة ولتعلم قدر ما بسطه اهللا لنا في هذه المسالك وعندنا قوة تامة على المكافأة على 

اهللا لمواهب خيـرات الدنيا  جميل فعلك باألسارى وشكر واف لما توليهم وتتوخاه من مسرتهم إن شاء اهللا تعالى وبه الثقة وفقك
واآلخرة والتوفيق للسداد في األمور آلها والتيسير لصالح القول والعمل الذي يحبه ويرضاه ويثيب عليه ويرفع في الدنيا 

   . واآلخرة أهله بمنه ورحمته

وأما الملك الذي ذآرت أنه باق على الدهر ألنه موهوب لكم من اهللا خاصة فإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
   . للمتقين

وإن الملك آله هللا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممـن يشـاء ويعـز مـن يشـاء ويذل من يشاء بيده الخير وإليه المصير وهو 
   . يرعلى آل شيء قد

وإن اهللا عز وجل نسخ ملك الملوك وجبرية الجبارين بنبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله أجمعيـن وشفـع نبوتـه 
باإلمامـة وحازهـا إلـى العترة الطاهرة من العنصر الذي منه أمير المؤمنين أطال اهللا بقاءه والشجرة التي منها غصنه وجعلها 

آابر عن آابر ويلقيها ماض إلى غابر حتى نجز أمر اهللا ووعده وبهر نصره وآلمته وأظهر حجته خالدة فيهم يتوارثها منهم 
وأضاء عمود الدين باألئمة المهتدين وقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو آره المشرآون حتى يرث اهللا األرض 

   . ومن عليها وإليه يرجعون
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وأواله وأخلقه أن يكنفـه اللـه بحراستـه وحياطتـه ويحفـه بعزه وأيده ويجلله بهاء السكينة وإن أحق ملك أن يكون من عند اهللا 
في بهجة الكرامة ويجمله بالبقاء والنجاء ما الح فجـر وآـر دهر ملك إمامة عادلة خلفت نبـوة فجـرت علـى رسمهـا وسننهـا 

رة بأيدهـا منتجـزة لوعدهـا وإن يومًا واحدًا من إمامة عادلة وأرتسمـت أمرهـا وأقامـت شرائعهـا ودعـت إلـى سبلهـا مستنصـ
   . خير عند اهللا من عمر الدنيا تملكا وجبرية

ونحـن نسـأل اللـه تعالى أن يديم نعمه علينا وإحسانه إلينا بشرف الوالية ثم بحسن العاقبة بما وفر علينا فخره وعاله ومجده 
   . بنا ونعم الوآيلوإحسانه إن شاء اهللا وبه الثقة وهو حس

وأما الفداء ورأيك في تخليص األسرى فإنا وإن آنا واثقين لمن في أيديكم بإحدى الحسنيين وعلى بينة لهم من أمرهم وثبات 
من حسن العاقبة عظم المثوبة عالمين بما لهم فإن فيهم من يؤثر مكانه من ضنك األسر وشدة البأساء على نعيم الدنيا ولذتها 

   . ما يتحققه من حسن المنقلب جزيل الثواب سكونًا إلى

ويعلم أن اهللا قد أعاده من أن يفتنه ولم يعذه من أن يبتليه وقد تبينا مع ذلك في هذا الباب ما شرعه لنا األئمة الماضون والسلف 
والرسل إلى عمالنا في  الصالحون فوجدنا ذلك موافقًا لما التمسته وغير خارج عما أحببته فسررنا بما تيسر منه وبعثنا الكتب

آل ممكن   " آـل مـن قبلهـم وأتباعهـم بمـا وفـر اإليمـان فـي إنفاذهـم وبذلنا في ذلك   " سائـر أعمالنـا وعزمنـا عليهـم فـي جمـع 
لموقع وأخرنا إجابتك عـن آتابـك ليبقـدم فعلنـا قولنـا وإنجازنـا وعدنـا ويوشك أن يكون قد ظهر لك من ذلك ما وقع أحسن ا

   . منك إن شاء اهللا

وأما ما ابتدأتنا به من المواصلة واستشعرته لنا من المودة والمحبة فإن عندنا من مقابلة ذلك ما توجبه السياسة التي تجمعنا 
   . على اختالف المذاهب وتقتضيه نسبة الشرف الذي يؤلفنا على تبايـن النحـل فإن ذلك من األسباب التي تخصنا وإياك

ا من تحقيق جميل ظنك بنا إيناس رسلك إلينا وإلطافك إيانا بالقبول إليهم واإلقبال عليهم وتلقينا انبساطك إلينا وإلطافـك ورأين
إيانـا بالقبول الذي يحق علينا ليقع ذلك موقعه وزدنا في توآيده ما اعتمدته ما حملناه رسلك في هذا الوقت على استقاللنا إياه 

رأ مـن البلـاد علينـا وإن اللـه بعدلـه وحكمته أودع آل قرية صنفًا ليتشوف إليه من بعـد عنـه فيكـون من طرائف بلدنا وما يطـ
ا ذلـك سببـًا لعمـارة الدنيـا وأما ما أنفذذته للتجارة فقد أمكنا أصحابك منه وأذنا لهم في البيع وفي ابتياع ما أرادوه واختاروه ألن

ين وال سياسة وعندنا من بسطك وبسط من يرد من جهتك والحرص على عمارة ما بدأتنا وجدنا جميعه مما ال يحظره علينا د
   . به ورعايته ورب ما غرسته أفضل ما يكون عند مثلنا لمثلك

   . واهللا يعين على ماننويه من جميل ونعتقده منخير وهو حسبنا ونعم والوآيل

   . ا آان من أهله وخليقًا بهومن ابتدأ بجميل لزمه الجري عليه والزيادة وال سيما إذ

وقد ابتدأتنا بالمؤانسـة والمباسطـة وأنـت حقيـق بعمـارة مـا بيننـا وباعتمادنـا بحوائجـك وعوارضك فأبشر بتيسير ذلك إن شاء 
   . اهللا

   . والحمد هللا أحق ما ابتدئ به وختم بذآره وصلى اهللا على محمد نبي الهدى والرحمة وعلى آله وسلم تسليمًا

الحالة الثانية مكاتبات ملوك الديار المصرية في الدولة االيوبية مكاتبات الدولة االيوبية من حاالت المكاتبات الصادرة عن 
أحـد   " عبـد الرحيـم بـن شيـث   " ملوك الديار المصرية ما آان الحال عليه بعد الدولة الفاطمية في الدولة األيوبية وقد ذآـر 

  " إن الناس آانوا ال يكتبون   : يوبيـة فـي أواخـر دولتهـم مصطلـح مايكتـب عن السلطان في خالل آالمه فقالآتـاب الدولـة األ
ثم أفردوا للسلطان بالمقام والمقر   " الحضـرة   " إال للسلطان خاصة ويكتبـون ألعيـان الدولـة مـن الـوزراء وغيرهـم   " المجلس 

   . لمن دونه ولم يسوغوا مكاتبة السلطان بعد ذلك بالمجلس وال بالحضرة  " المجلس   " وصاروا يكتبـون 

   . دون المقـام  " بالمجلـس   " ويكتب السلطان إلى ولـده المستخلـف عنـه   : قال
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واصطلحـوا علـى االختصـار فـي نعوت الملوك المكتوب إليهم والدعاء بخالف من هو تحت أمر السلطان وتحت حوزته فإنه 
لـأن ذلك في معنى التشريف من السلطـان وأنـه ال   : ثـرت النعـوت والدعـاء لـه فـي مكاتبـة السلطـان إليـه آـان أبلـغ 3ا ك آلم

   .  " العالـي   " بـل   " السامـي   " يقـال فـي المقـام 

وال يزاد على ذلك ثم يفرد عن النسب   "  بالمجلس السامي  " وأنـه إذا آتـب السلطـان إلـى مـن هـو دونه من ذوي األقدار عبر 
   . األمير األجل من غير ياء النسب  : بعد السامي فيقال

وأنه ال يقال العالي مكان السامي في الكتابة عن السلطـان وقـد يجمـع بينهمـا لـذوي األقـدار وأنـه يضـاف فـي نعـت آـل أمير 
أو ما شابه ذلك من غير ضبط وال تخصيص   " اإلسالم أو فارس المسلمين  عمدة الملوك والسالطين عز اإلسالم أو نصرة  " 

   . ألحد دون أحد إذا أحرزوا النعت الذي اشتهر به المكتوب إليه

   .  " اختيار الملوك   " ودونها   " ذخر الملوك   " و   " عدة الملوك والسالطين   " و   " عمدة الملوك والسالطين   "   : وأنه يقال

   .  " زين الملوك   " و   " عز الملوك   " و   " جمال الملوك   " و   " فخر الملوك   " لألقارب و

ولي   " و   " حسام أمير المؤمنين   "   : وما أشبه ذلك وأنه يكتب لألمراء األعيان  " نصرة الملوك   " و   " معين الملوك   " ولألماثل 
   . على مقـدار مراتبهـم  " صنيعة أمير المؤمنين   " و   " ثقة أمير المؤمنين   " و   " أمير المؤمنين صفـوة   " و   " أميـر المؤمنيـن 

وربمـا آـان بعـد ذآـر   " السامـي األجـل   " أو   " المجلـس العالـي األجـل   "   : وأن نعـت األجـل يذآر بعد العلو والسمو بـأن يقـال
   .  " القاضـي األجـل   " أو   " األميـر األجـل   " اإلمرة أو القضـاء فيقـال 

   . وأن السلطـان ال يبتـدئ بالدعـاء فـي آتبه إلى أحد إال من ماثله في الملـك

في الدعاء وإنما يكتب بذلك إلى من ماثله من   " وال برح   "   " بـال زال   " وأن السلطـان ال يكتـب إلـى ممـن هـو تحـت أمـره 
   . ك أو إلى ولده المستخلف عنه في الملـكالملو

   . وما أشبه ذلك  " خلـد سلطانه وثبت دولته   " و   " أدام اللـه أيامـه   " وأن الدعـاء للملـوك يكـون مثـل 

   . وأن التحميد في أوائل الكتب ال يكون إال في الكتب الصادرة عن السلطان

وأن غاية عظمة المكتوب إليه أن يكون الحمد ثانية وثالثة في الكتاب ثم يؤتى بالشهادتين ويصلى على النبـي صلـى اللـه عليـه 
   . وسلـم

   .  " آتبت   " وال يكتب   " أصدرناها   " و   " صدرت   " وأنـه يكتـب فـي الكتـب السلطانيـة 

   .  " المواقـف المقدسـة الشريفـة والعتبات العالية ومقر الرحمة ومحل الشرف   "   : وأن الذي تخاطب به الخالفة عن السلطـان

الجنـاب   "   : والذي يخاطب بـه الـوزراء  " المقام السامي   " وال يقال   " المقام العالي والمقر األشرف   "   : والذي يخاطب به الملوك
   .  " العالـي والمحـل السامـي 

   .  " مجلـس الحضـرة   " ودونـه   " المجلس السامي   " لك ومن دون ذ

   .  " الحضـرة   " ودونـه 

إال عن السلطان   " تشعر   " وأنـه ال يكتـب عـن السلطان لمن هو تحت أمره إال بنون الجمع لداللتها على العظمة وال يكتب 
   . ن طويلة الطرة وتكون بقلـم جليـل غيـر دقيـقوأن الكتب الصادرة عن السلطان تكو  " تعلم   " خاصة بخالف 
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   . وأنـه يوسـع بين السطور حتى يكون بين آل سطرين ثالث أصابع أو أربع أصابـع

   . وأنـه ال يخـرج عـن سمـت البسملـة فـي الكتابـة وال يحتمـل ذلـك إال في الحمدلة

   . لسلطـان ال سيمـا في األلفاظ الظاهرةوأنه ال يكثر النقـط والشكـل فـي الكتـب الصـادرة عـن ا

   . وأن الدعاء على العـدو آـان محظـورًا فـي الكتـب الصـادرة عـن السلطـان إلـى مـن دونـه ثـم استعمل ذلك

   . وأنه ال تترك فضلـة فـي آخـر الكتـاب بياضـًا وال يكتـب فـي حاشيـة الكتـاب

ـن تحـت أمـره أعالهـم وأدناهـم العالمة فإن أراد تمييز أحد منهم آتب له شيئًا بخطه وأن الترجمـة عـن السلطـان في آتبه لم
   . في مكان العالمـة

وأن العالمـة تكـون إلـى البسملة من السلطان أقرب وأنه ال حرج على السلطان أن يترجم للقضاة والعلماء والعباد بأخيه 
   . وولده

   . ديوان اإلنشاء ليدل ذلك على وقوفه على الكتاب وأن عنونة الكتاب وختمه مختص بصاحب

   . وأنه ال يجوز عنونة الكتاب قبل أن يكتب عليه السلطان ترجمته أو عالمته

وأن الكتـب ال تبقـى مفتوحـة إال أن تكـون فإطلـاق مـال لـأن آـرم الكتـاب ختمه وال أآرم من آتب السلطـان ويكـون طـي 
   . الكتـاب الصـادر عـن السلطـان عـرض ثالثـة أصابع

ام اهللا سلطان المجلس أو أدام اهللا أدام اهللا أيام المجلس أو أد  : األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بالدعاء للمجلس أو الجناب مثـل
نعمة المجلس أو أدام اهللا اقتدار المجلس أو أدام اهللا سعادات المجلس أو خلد اهللا أيام المجلس أو سلطان المجلس أو ثتب اهللا 

 نعمة ضاعف اهللا  : دولة المجلس وما أشبه ذلك مما فيه معنى الدوام وربما أبدل لفظ الدوام وما في معناه بالمضاعفة مثل
   . المجلس

   . نشعر المجلس أو األمير بكذا ونحو ذلك ويؤتى على المقصود إلى آخره  : ويؤتى على األلقاب إلى آخرها ثم يقال

   . يختم بالدعاء وقد يختم بغيره

أدام   "   : ليها وهيوهذه نسخة مكاتبة من هذا األسلوب باإلخبار بفتح غزة واقتالعها من الفرنج الديوية الذين آانوا مستولين ع
اهللا سعادات المجلس وأحسن لـه التدبيـر وأصفـى عيشـه مـن التكديـر وحقـق لـه وفيـه أحسن الرجاء والتقدير وجعل وجهه من 

   . أهلة األآابر والتكبير وأعاد تأخير أجله من التقديم وتقديم حظه من التأخير

وم الجمعة الجامع لشمل النصر القاطع لحبل الكفر وهذه المدينة قد علم اهللا نشعر المجلس بما من اهللا تعالى به من فتح غزة ي
أنهـا مـن أوسـع المدائـن وأمـإل الكنائـن وأثـرى المعـادن وهـي آرسي الديوية ومهبط رؤوسهم ومحط نفوسهم وحمى آليبهم 

ار بها قبلنا تسمح ولها قلعة أنفها شامخ في بل آالبهم وظهير صليبهـم بـل أصالبهم وما آانت األبصار إليها تطمح وال األقد
الهواء وعطفها جامح عن عطفة اللواء قد أوغلت في الجو مرتفعة وأومضت في الليل ملتعمة وبرداء السحاب ملتفعه قد 
ا الحين صافحتها أيدي األنام بالسالمة من قوراعها وهادنتها حوادث األيام على األمن من روائعها إلى أن أبيح لها من أتاح له

   . وقبض لها من اقتضى منها الدين فصبحهـا بمـا سـاء بـه صباحهـا

   . وزعزعهـا بالزئيـر الـذي خرس له نباحها



 

565 
 

وآان من خبرها أننا لما أطللنا عليها مغيرين وأطفنا بها دائرين ولكؤوس الحرب مديرين تغلبت األنجاد واألبطـال علـى 
م عقد الصـف وانقضـوا عليهـا انقضـاض البـزاة علـى طرائدها وأسرعوا إليها إسراع الزحف وأعجل ارتياح النصر عن انتظا

العطاش إلى مواردها ورفعت األلوية خافقة آذوائـب الضـرام طالعة برسائل الحمام مشيرة بالعذبات إشارة لم يطمئنوا إليها 
هم الحبيب ومحلهم الخصيـب وقـد رآضـت فيه بالسالم وجاءهم الموت من آل مكان وأمطرت الشهب من آل سنان فرأوا مثوا

خيول الغير واعترضت فيه سيول العبر جردت فيه نصول القدر والنار قد لعبت فيه مجده واحمرت فيه خدودها مخده 
وأخصبـت وأقواتهم المدخره وأموالهم المثمره نفًال مباحًا نزبدًا مطاحًا مغنمًا مشاعـًا ونهبـًا مصاغـًا قـد ملئـت منـه الرحـال 

   . واتسعـت بـه األيـدي وضاقت به األرض بما رحبت

   . أصدرنا هده المكاتبة أو أصدرت أو صدرت ويؤتى على المقصود على ما تقدم  : مثل

إلى أخيه سيف   " صالح الدين يوسف بن أيوب   " وهذه نسخة آتاب من هذا األسلوب آتب به القاضي الفاضل عن السلطان 
ويبشره بفتح آوآب وصفد والكرك في سنة أربع   ! ليمن يستقدمه إليه معاونًا له على قتال الفرنج خذلهم اهللاإلسالم سلطان ا

وهي آرسي االستبارية ودار   : اصدرنا هذه المكاتبة إلى المجلس ومما تجدد بحضرتنا فتوح آوآب  "   : وثمانين وخمسمائة وهو
هم وآان بمجمع الطـرق قاعـدًا ولملتقى السبل راصدًا فتعلقت بفتحه آفرهم ومستقر صاحب أمرهم وموضع سالحهم وذخر

بالد الفتح واستوطنت وسلكـت الطـرق فيهـا وأمنـت وعمرت بالدها وسكنت ولم يبق في هذا الجانب إال صور ولوال أن البحر 
ن يحميهم بل في سجن يحويهم بل ينجدها والمراآب تردهـا لكـان قيادها قد أمكن وجماحها قد أذعن وما هم بحمد اهللا في حص

ولكل امرئ أجل   " فال تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا   " هم أسارى وإن آانوا طلقاء وأموات وإن آانوا أحياء قال اهللا عز وجل 
غلهم وآان نزولنا على آوآب بعد أن فتحت صفد بلد الديوية ومعقلهم ومشت -البد أن يصدقه غائبه وأمل ال بد أن يكذبه خائبه 

وعملهم ومحلهم األحصن ومنزلهم وبعد أن فتحنا الكرك وحصونه والمجلس السيفي أسماه اهللا أعلم بما آان على اإلسالم من 
آانوا يقعدون منه مقاعد للسمع ويتبوأون منه  - لعنهـم اللـه  -مؤونته المثقلة وقضيته المشكلة وعلته المعضلة وأن الفرنج 

وراآبهـا فيذللون األرض بما آانوا منه ثقًال على مناآبها واآلن ما أمن بالد الهرمين بأشد   "   "  مواضع للنفع ويحولون بين قات
من أمن بالد الحرميـن فكلهـا آـان مشترآـًا فـي نصرة المسلمين بهذه القلعة التي آانت ترامي وال ترام وتسامي وال تسام 

أعمار الرجال وقرعنا الحديد بالحديد إلى أن ضجت النصال من النصال وطالما استفرعنا عليها بيوت األموال وأنفقنا فيها 
   . واهللا المشكور على ما انطوى من آلمة الكفر وانتشر من آلمة اإلسالم

   . وإن بالد الشام اليوم ال تسمع فيها لغوا وال تأثيمًا إال قيًال سالمًا سالماًً

وآان نزولنـا علـى آوآـب والشتـاء في آوآبه وقد طلع بيمن األنواء في موآبه والثلوج تنشر على البالد مالءها الفضيـض 
وتكسـوا الجبـال عمائمهـا البيـض واألوديـة قـد عجـت بمائهـا وفاضـت عنـد امتالئها وشمخت أنوفها سيوًال فخرقت األرض 

ـد اعتقلـت الطرقات ومشى المطلق فيها مشية األسير في الحلقات فتجشمنا العناء نحن وبلغـت الجبـال طـوًال واألوحـال ق
ورجال العساآر وآاثرنا العدو والزمان وقد يحرز الحظ المكاثر وعلم اهللا النية فأنجدنا بفضلها وضمير األمانة فإعان علـى 

واما   " صعـب مـن ثقلهـا والوقوف بساحتها أهون من نقلها حملهـا ونزلنـا مـن رؤوس الجبـال بمنـازل آـان االستقـرار عليهـا أ
   .  " بنعمة ربك فحدث 

والحمد هللا الذي ألهمنا بنعمته الحديث ونصر بسيف اإلسالم الذي هو سيفه وسيف االسالم الـذي هـو أخونـا الطيـب علـى 
يعلم أن الفرنج ال يسلون عما  -أسماه اهللا  - لمجلس الخبيث فمدح السيف ينقسم على حديه ومدح الكريم يتعدى إلى يديه واآلن فا

أمم ال تحصى وجيوش ال تستقصى ووراءهم من ملوك البحر من يأخذ  -خذلهم اهللا  -فتحنا وال يصبرون على ما جرحنا فإنهم 
سيجعل اهللا بعد عسر   " آل سفينة غصبًا ويطمع في آل مدينـة آسبـًا ويـد اللـه فـوق أيديهـم واللـه محيـط بأقربيهم وأبعديهم و 

   .  " ال تدري لعل يحدث بعد ذلك أمرا   "   " يسرا 

وما هم إال آلـاب قـد تعـاوت وشياطيـن قـد تغـاوت وإن لـم يقذفـوا مـن آـل جانـت دحـورا ويتبعوا بكل شهاب ثاقب مدحورا 
ا لباطلهم الداحض أنصـر منـا لحقنـا الناهـض وفـي استأسـدوا واستكلبـوا وتألبـوا وجلبـوا وأجلبـوا وحاربـوا وحزبوا وآانو
إن الكريمـة ينصـر الكرم ابنها وابن اللئيمة للئـام   : ضاللهـم الفاضـح أبصـر منـا لهدانا الواضح وهللا در جرير حيث يقول

فإن   ! لى أهل النار والهمة الهمةوالمسارعة إلى الجنة فإنها ال تنال إال بإيقاد نار الحرب ع  ! نصـورا فالبدار إلى النجدة البدار
وما هي إال نهضة تورث العال ليومك ما   : البحار ال تلقى إال بالبحار والملـوك الكبـار ال يقـف فـي وجوههـا إال الملوك الكبار

أظفره اهللا  -المظفر ننـزل علـى أنطاآيـة وينزل ولدنا الملك  -إن شـاء اللـه تعالـى  - ونحـن فـي هـذه السنـة   ! حنت روازم نيب
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أعاله اهللا - على طرابلس ويستقر الرآات العادلي  - بأنها تطرق وأن الطلب  -خذله اهللا  -بمصر فإنها مذآورة عند العدو  - 
أسماه اهللا -على الشام ومصر تفرق وال غنى عن أن يكـون المجلـس السيفـي  بحرًا في بالد الساحل يزخر سالحًا ويجرد  - 

ى ما فتحناه قفـًال ولمـا لـم يفتح بعد مفتاحًا فإنه ليس ألحد ما لألخ من سمعة لها في مسمع سمعه وفي آل روع سيفًا يكون عل
  " ال يرجى   " روعه وفي آل محضر محضر وفي آل مسجد منبر وفي آل مشهد مخبـر فمـا يدعـي العظيم إال للعظيم و 

األقـدار ماضيـه وبمشيئـة اهللا جاريه فإن يشإ اهللا ينصر على العـدو المضعـف و  " هـذا   " لموقـف الصبـر الكريـم إال الكريـم 
بالعـدد األضعـف ويوصـل إلـى الجوهـر األعلى بالعرض األدنى فإنا ال نرتاب بأن اهللا ما فتح علينا هذه الفتوح ليغلقها وال 

ى دارنـا آـان فيهـا جـزرا ومـا بقي إن شاء اهللا إال جمع علينا هذه األمة ليفرقها وأن العدو إن خرج من داره بطرا ودخـل إلـ
أموال تساق إلى ناهبها ورقاب تقـاد إلـى ضاربهـا وأسلحـة تحمـل إلـى آاسبها وإنما نؤثر أن ال تنطوي صحائف الحمد خالية 

طالع النصر فواهللا إنا من اسمه ومواقـف الرشـد خاويـة مـن عزمه ونؤثر أن يساهم آل أيوب في ميراثهم منه مواقع الصبر وم
على أن نعطيه عطايا اآلخرة الفاخـرة أشـد منـا حرصـًا علـى أن نعطيـه عطايـا الدنيـا القاصـرة وإنـا ال يسرنا أن ينقضي 

عمره في قتال غير الكافر ونزال غير الكفء المناظر وال شك أن سيفه لو اتصل بلسان ناطق وفم لقال ما دمت هناك فلست ثم 
حمول على خطة يخافها وال متكلف قضية بحكمنا يعافها والذي بيده ال نستكثره بل نستقصره عن حقه ونستصغره وما هو م

وما ناولنـاه لفتـح أرضـه السلـاح وال أعرناه لملك مرآزه النجاح إال على سخاء من النفس به وبأمثالـه علـى علـم منـا أنـه ال 
فسه وماله فال نكن به ظنًا أحسن منه فعًال وال نرضى وقد جعلنا اهللا أهًال أن ال نراه لنصرنا بن  " الحـرب   " يقعـد عنـا إذا قامـت 

حقًا واستنهاضًا وليعص اهل الغواية فإنهم إنما يتغالون به لمصالحهم أغراضًا   " ال يألونه   " أهًال وليستشر أهل الرشاد فإنهم 
مثله لمثلنا وينوى في هذه الزيارة جمـع شمـل اإلسالم قبل نية جمع شملنا ومن بيته يظعن وإلى بيته يقفل وهو يجيتنا جواب 

وال تقعد به في اهللا نهضة قائم وال تخذله عزمة عازم وال يستفت فيها فوت طالب وال تأخذه في اهللا لومة الئم فإنما هي سفرة 
 أحسن دين فال حرج عليه إن فاء إلى أرضه قاصدة وزجرة واحدة فإذا هو قد بيض الصحيفة والوجه والذآر والسمعة ودان اهللا

وليغضـب اللـه ورسوله ولدينه وألخيه   " بالرجعة وليتدبر ما آتبناه وليتفهم ما أردناه وليقد االستخارة فإنها سـراج االستنـارة 
شوا ما عاشوا ال وليحضر حتى يشاهد أوالدًا ألخيه يستشعرون لفرقته غمًا وقد عا  " فاهنا مكان االستغضاب واالستشارة 

ويسلك به إليه طريقًا وينجدنا به سيفًا لرقبة الكفـر مرقـًا ولدمه مريقًا   ! يعرفون أن لهم مع عمهم عمًا واهللا سبحانه يلهمه توفيقًا
   . ويجعله في مضمار الطاعات سابقًا ال مسبوقًا

وهـذه نسخـة آتـاب مـن هـذا االسلـوب باإلخبـار بفتـح   " هذه المكاتبة إلى المجلس   " األسلوب الثالث أن تفتتح المكاتبة بلفظ 
   . أيلـة التـي تحت العقبة في ممر حجاج مصر

هـذه المكاتبـة إلى المجلس الفالني أعلى اهللا سلطانه وعمر بالنجاح آماله وبالسعادة أوطانه وال زالت يد النصر تصرف   : وهـي
أنه   " نشعره   " الخلق يوم العلياء عنانه وتمكن من هام العداء ونحورهم سيفه وسنانه يوم اللقاء عنانه ويد لطف اهللا تفيض على 

لم تزل عوائد اهللا سبحانه عندنا متكفلة ما يوجب أن يبدأ الحمد ويعاد مقربة لنا من اآلمال آل ما آان رهين ناي وبعاد موافقة 
   . ده الغاش معاش وعيد معادلنا بالتوفيق فكأننا وإياه على ميعاد معينة لنا على ما يعت

وقد آان ما علم من غزوتنا إلى أيلة التي اخذها العدو معقًال وتديرهًا منزًال وعدها موئًال وغاض بها رونق الجملة وفاض بها 
أهل القبلة وصارت على مدارج األنفاس وعلى مراصد االفتراض واالفتراس وخصت الحرمين بأعظم قادح واشتد عن 

ف اهللا أعظم فاتح ولما توجهنا إليها نزلنا عليها شاهدنا قلعة يحتاج راميها إلـى الدهـر المديـد واألمـل البعيـد حادثتها من لط
والـزاد العتيـد والبـأس الشديـد تنبـو بعطـف جامح عن الخطبة وتعرض بذآر مانع عن الضربة وتعطف بأنف على السحاب 

ا وبين األيام ذمام وآأن نار الحوادث إذا بلغت ماءها برد وسالم فأطفنا بها شامخ وتطلع في الصباح بوجه شادخ آأنما بينه
متبصرين ونزلنا من ناحية البر بها مفكرين وبينا نحن نأمر بالحرب أن يشب أوارها وبالخيل أن تسير أسرارها وبنار اللقـاء 

تعقـد حناياهـا وتحـل أزرارهـا وبالكواآـب أن  أن يستطير شرارها وبقناطير الموت من القسي أن تعقد أوتارها وبالمجانيق أن
تذيقهـم طعـم الصغـار آبارهـا إذ نـادى منـاد مـن أعلـى قمتهـا ورأس قلتها معلنًا باألمـان ناسخـًا آليـة الكفـر بآيـة اإليمـان 

بدهر وبشرني بغلـام فأعارتـه األسمـاع إنصاتهـا واستحقت القلوب حصاتها وعمدت إليه بنت بحر عادت باب نصر وساعة 
علـى آبـر وبظفـر فـي سفـر علـى قـدر فأعطـى فرنجهـا مـا طلبوا وأتى اللطف للمسلمين بما لم يحتسبـوا وفـي الحال رفعت 
   . عليها ألوية اإلسالم ونشرت وأوت إليها فئة الحق وحشرت وتظاهرت عليها أولياء اهللا وظهرت وقيل الحمد هللا رب العالمين

وباقي األمر على نحو ما تقدم وهذه نسخة آتاب من هذا األسلوب آتب به   " آتابنا   " لرابع أن تفتتح المكاتبة بلفظ األسلوب ا
إلى بعض األمراء بالشام عند وفاة السلطان نور الدين   " صالحح الدين يوسف بن أيوب   " القاضي الفاضل عن الملك الناصر 

   . محمود
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األميـر معزيـن بالـرزء الذي آملت أقسامه وتمت ورمت أحداثه القلوب فأصمت وطرقت أحاديثه  آتابنـا هـذا إلـى  : وهي
األسماع فأصمت وأبى أن تعفو آلومه وآاد ألجله األفق تنكسف بدوره وتنكدر نجومه وثلم جانب الدين لفقد من لواله لدرست 

إلى   " نور الدين   " لـى آـل خاطر وجومه بانتقال المولى أعلمه ولم تدرس علومـه وفجـأ فاستولـى علـى آـل قلـب وجيبـه وع
سكنى دار السالم وفدومه على ما أعده اهللا له من جزاء ذبه عن اإلسالم وبكى أهله على فقـد عزائمـه التـي بهـا حفظـت 

اب أغـرى العيـون بفيضهـا مـن مصـ  ! وحرسـت وشكـت الممالـك وحشـة بعـده وإن ابتهجـت المالئكـة بقربـه وأنسـت فللـه هـو
والنفـوس بغيظهـا ونقل األولياء من ظل المسرة ونعيمها إلى هجير المساءة وقيظها وأوجب تناجي الكفار بالنجاة من تلك 

   . السطوة التي لم تزل تزيدها غمًا وتردها بغيظها

ذي التصويب   " الملـك الصالح   " لـوس ولـده ومنئين بما أسا الكلم وداواه وحـوى الحـق إلـى الجانـب األمنـع وآواه مـن ج
والتسديد مشموًال منا بالعرف العميم والطول الجسيم جاريًا على سننه المعهودة وعادته المحمودة في رفع صالح أدعيته عن 

   . صفاء سريرته وخلوص عقيدته مستمرًا على جميل تحيته في إمدادنا ببرآته إن شاء اهللا تعالى

طلح الجاري عليه الحال في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية في زماننا مأخوذة من األساليب والمص  : قلت
   . األول والثاني والثالث المقدم ذآرها  : الثالثة

على أن في الدولة األيوبية أساليب أخرى ال يسع استيعابها ويغتنى عنها بما تقدم ذآره الطرف الحادي عشر في المكاتبات 
منها أن   : الصادرة عن ملوك أهل الغرب مكاتبات ملوك الغرب وقد انفردوا عن آتاب المشرق وآتاب الديار المصرية بأمور

   . المخاطبة تقع للمكتوب إليه بميم الجمع مع االنفراد آما تقع الكتابة عن المكتوب عنه بنون الجمع مع االنفراد

   .  " آتبنا إليكم آتب اهللا لكم آذا   " آتبنـا بأن يقال   : كتابـة عنـد قولهـمومنهـا أنهـم يلتزمـون الدعـاء بمعنـى ال

   . ومنها أنهم يترضون عن الخليفة القائمين بدعوته في آتبهم

ومنهـا أنهـم يذآـرون اسـم المكتوب إليه في أثناء الكتاب وباقي مكاتباتهم على نحو من مكاتبات أهل الشرق والديار المصرية 
   . بهم تختم بالسالم غالبًا وربما ختمت بالدعاء ونحوهوآت

   . رياستكم الكريمة ونحو ذلك  : ومنها أن الخطاب يقع عندهم بلفظ الرياسة مثل أن يقال

ولها الحالة األولى ما آان األمر عليه في الزمن المتقدم اسلوب المكاتبات في الزمن المتقدم وهو على أربعة أساليب األسلوب 
ويدعى للمكتوب إليه ثم يقع التخلص إلى المقصود بأما بعد ويؤتى عليـه   " من فالن إلى فالن   " ل أن تفتتح المكاتبة بلفظ األو

إلـى آخـره ويختـم بالسالم آمـا آتـب أبـو بكـر بـن هشـام عـن أبـي محمـد بـن هـود فـي قيامه بالدعوة العباسية ببالد المغرب 
   . إلى أهل بلد من رعيته

مـن فالن إلى أهل فالنة أدام اهللا آرامتهم آثرهم بتقواه وعرفهم عوارف نعماه آنفهم في حرمه المنيع وحماه وجعلهم ممن   " 
   . وفق إلى رضاه وحف بخير ما قدره وقضاه بسالم

ء بدعوة الحق ما اتسع من أما بعد حمدًا هللا على متتابع واسع فضله هازم الباطل وأهله ومورط الجاهل في مهواة جهله المالي
حزن المعمور وسهله والصالة على سيدنا محمد نبيه المصطفى خاتم رسله المؤيد بالقرآن الذي عجزت الجن واإلنس أن يأتوا 

بمثله وعلى آله وصحبه الجارين على قويم سنته وواضح سبله والرضا عن اإلمام العباسي أمير المؤمنين الذي ال إمام سواه 
مفرع من محتده الكريم وأصله المدافع عـن حـرم أمـره بسديـد نظـره وحديـد نصلـه والدعاء لمقامه العلي ومكانه للمسلمين ال

آتبكم اهللا ممن انتفع بقوله  -السني بالسعد المصاحب بمصاحبة ظله والعضد الفاتح مـا لـم يفتح ألحد من قبله فإنا آتبناه لكم 
من فالنة والتوآل على اهللا سبحانه نتائج  -وجرت له األقدار بأفضل معتاد وأجمله وعمله وتوجه إلى رضـاه بمبسوط أمله 

أدام اهللا أيامها وأسعد  -تبرزها األيام ويستنجدها السعد والحسام ويستدنيها التفويض إلى اهللا سبحانه واالستسالم والدعوة العلية 
   . ت بها المساري والمسارب وأضاءت بها المشارق والمغارباآلثار التي تجملت بها المذاهب واألنوار التي وضح - أعالمها 
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المكان الذي تتجدد حرمته وتتأآد ذمته وال توضع عن يد االعتناء واالهتمام أزمته وإذا أنهضت  -والحمد هللا حمدًا آثيرا 
دة اإلضرار واالعتداء العزائم لمصالح العباد تقدمت آل العزمات عزمته ألنه المكان الذي صرف وجوه األعداء وصابر مكاب

واحتمل مكروه الدواء في معالجـة الشفـاء ومعاجلة حسم الداء فكرمت آثاره وتعين تخصيصه بالمزيد وإيثاره وطابت إخبـاره 
وطالـت في مضايق مجال الرجال أسنته وشفاره فنحن نوجب تكريمه ونؤثر تقديمه ونتبع حديثه في االعتناء قديمه واهللا يتولى 

   .  ! ا الجميل فيه وتتميمهتكميل قصدن

تحرك ذلكم الخائن لإلضرار بالبالد وإيثاره دواعي الشر والفساد ومتى احتيج إلى  - بلغكم اهللا أملكم وأتم نعمته قبلكم  - وقد بلغ 
آثـاره إعالم جهة من الجهات بأحواله وما يتصـوره بفاسـد خياله وتغلب آبره المردي واختيالـه ومـا يصـدر عنـه مـن قبيـح 

وأعمالـه فإنمـا يستعلـم تخقيقها منكم ويتعرف تصديقها من لدنكم بصـدق جوارآـم ودنـو دارآـم وتداخـل آثـاره مـع آثارآم 
فأنتم أقرب اطالعًا على خبـث سـره وسـوء مكـره ومـا يضمـر للمسلميـن مـن إذايتـه وضـره فمتـى انصرفـت وجـوه 

بتأمين بالدهم انتهز الفرصة في فساد يحدثه وعقد ينكثه واستعجال ما يعجل عليه وال يلبثه  المسلميـن إلـى جهـاده واشتغلـوا
ونحن نعرض عنه إعراض من يرجـو متابه ويرتقب رجوعه إلى الحق وإيابه وهو متخبط في أهوائه مستمر على غلوائه 

جهالته فوجب علينا بحكم النظر للبالد التي  مصر على إضراره واعتدائه ال يكف عنه من استطالته وال يريه االستبصار وجهة
لحقها عدوانه وأضر بها مكانه وتكرر عليها امتحانه ا نعاجل حسم علله ونسد مواقع خلله ونرد عليه آل مضرة ال حقة من 

البالد قبله حتى يستريح الناس إلـى أمـن مبسوط وآنف مضبوط وحوز بالكفاية والوقاية محوط وقد آنا عند الفراغ من مصالح 
الغربية وانتهاء الفتح فيها إلى ما لم يدر بالخاطر ولم يحسب بالنية نظرنا في إعداد جموع من أجناد الغرب وتخيرنا منهم آل 
من درب بالطعن والضرب وسعد لكم مـن جماهيـر األغـراب وجزولة وسائر القبائل النازلين بالبالد المتأهبين لما يطلبون به 

منا لهم أن يلحقوا بنا عند االستدعاء على ما جددنا لهم في االنتخاب واالنتقاء لتأخذ الجموع آلها من من الغزو والجهاد ورس
محو أثر هذا الخائن بنصيب وتضرب فيه وفي آل عمل يعفيه بسهم مصيب لكن لما تعجل حرآته التي تعجل بها الحين وساقه 

يه قصدنا وأن نعاجله بما حضر عندنا متوافرة األعـداد غنيـة عـن إليها القدر الذي أعمى البصيرة والعين رأينا أن ننفذ إل
االستمـداد غيـر مفتقـرة إلـى االزدياد ومع هذا فقد أمرنا أهل الجهات آلها باللحاق بنا وأن ينهض جميع أعدادهم من الخيل 

والعقائد في هـذا الضـرر عـن الكافـة والبطـل والرمـاة علـى سبيلنـا ومذهبنـا لتكون األيدي في هذه المصلحة العامة واحدة 
متعاقـدة حتـى يذهـب أثـر هـذه النكبـة وعينهـا ويـزول عـن بهجه اإلحقاق واالتفاق شينها وإذا وضب على أهل هذه الجهات 

ن لما أن ينفروا في هذه الدعاة خفافًا وثقاًال ويبادروا رآبانًا ورجاًال آان الوجوب في حقكم وجوبين والفرض عليكم فرضي
يخصكم من هذه المصلحة التي أنتم أولى من يجتلي صورها ويجتني ثمرها ويجد في حاله واستقبالـه إثرهـا فليكـن استعدادآم 

بحسب ذلكم واستوعبوا جميع أنجادآم من خيلكم ورماتكم ورجالكم وآونوا واقفين على قدم التأهب إلـى أن يكـون االجتيـاز 
وهو على ضربين ثم يتخلص إلى   " أما بعد   " األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة بلفظ   " لى والسالم مـن هنالكـم إن شاء اهللا تعا

المقصود ويختم بالسالم على نحو ما تقدم آمـا آتـب أبـو عبـد اله بن الجيان عن أبي عبد اهللا بن هود أيضًا إلى أآابر بلده 
أما بعد حمد اهللا تعالى   : لبلد وبلوغه جور المستخدمين بها على الرعية وهوبالرفق بالرعية عند ورود آتابهم عليه بتحصين ا

معلي منار الحق ورافعه ومولي متوالي اإلنعام ومتابعه والصالة على سيدنا محمد عبده ورسوله مشفع الحشر وشافعه 
والذابين عن حوزة اإلسالم بمواضي المبعوث ببدائع الحكم وجوامعه وعلى آله وصحبه المبادرين إلى مقاصده العلية ومنازعه 

   . االعتـزام وقواطعه والرضا عن الخليفة اإلمام العباسي أمير المؤمنين ذي المجد الذي ال ينال سمو مطالعه

من فالنـة وآلمـة الحـق منصـورة اللـواء  -آتب اهللا لكم عزة قدحها بالثبوت فائز وسعادة قسطها للنماء حائز  -فإنا آتبنا إليكم 
نشـورة األضـواء والتوآـل علـى الـه فـي اإلعـادة واإلبداء والتسليم إليه مناط أمرنا في االنتهاء واالبتداء وحمد اهللا تعالى م

وشكره وصلنا إلى نيل مزيد النعماء واآلالء ومكانتكم لدينا مكانة السني المناصب المنتمي إلى آرام المنتميات والمناسـب 
تفاء والخلوص والصفاء بأآرم السجيات والمناقب المعلوم ما لديـه مـن المصالحة السالكة بأآرم المتحلي في الغناء واالآ

السجيات في المناحي الحسان على المهيع اآلوضح والسنن الالحب وقد وقفنا على آتابكم معلمًا بخبر فالنة وما رأيتموه من 
أنكم تريدون اإلصالح وتتوخون ما تتوسمون فيه النجاح لكن المصلحة في تحصينها واالجتهاد في أسباب تأمينها ونحن نعلم 

وعلى أثر  -أهم األمور عندنا وأولى ما يوافق غرضنا وقصدنا الرفق بالرعيـة وحملهـا علـى قوانيـن اإلحسـان المرعيـة 
ن مـن متحيفيهـم فالنة المذآورة يشكون ضرر الخدمة المتصرفيـن فيهـم ويتظلمـو  " أهل   " وصول آتابكم وصلنا آتاب 

ومتعسفيهم وفي هذا ما ال يخفى عليكم وال ترضون به لـو انتهـى إليكـم فإنه إذا آان الناظر في خدمة ممن ال يحسن سياسة 
األمور وال يعلم طريقة الرفق الجارية بوفق الخاصة والجمهور أعاد التسكين تنفيرًا والتيسير تعسيرًا وتعلمون أنا ال نقدم على 

عـدل فـي عبـاد الـه المسلميـن عمـًال وال نبغـي لهـم باطنـة بغيـر التخفيـف عنهـم واإلحسان إليهم بدًال وأنتم أولى من إيثـار ال
يعتقد فيه أنه يكمل هذا المقصد ويتحرى في مصالح الرعاية هذا السنن األرشـد وقد خاطبنا أهل فالنة بما يذهب وجلهم يبسط 

م من جـار عليهـم مـن الخدمـة ألخذتـم علـى يـده وجازيتمـوه بسـوء معتقده وأشعرناهم بأنا قد أملهم وعرفناهم بأنكم لو علمت
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تستأنفون نظرًا جميًال وتؤخرون  -إن شاء اهللا  -استوصيناآم بهم خيرًا ونبهناآم على ما يدفع عنه ضيمًا ويرفع ضيرًا وأنتم 
ون عليهـم مـن تحسـن فيهـم سيرتـه وتكـرم فـي تمشيتـه الرفـق عالنيتـه عنهم الخدمة الذين ال يسلكون من السياسة سبيًال وتقدم

   . وسريرته ومثلكم ال يؤآد عليه في مذهب تحسن عواقبه وغرض يوافقه القصد االحتياطي ويصاحبه إن شاء اهللا تعالى والسالم

عبد اهللا القضاعي المعروف باألبار عن ثم يؤتى على المقصود إلى آخره على نحو ما تقدم آما آتب أبو عبد اهللا محمد بن 
آتـب اللـه لكـم مـلء الجوانب قرارًا وأرسل  -أمـا بعـد فالكتـاب   : األمير أبي جميل إلى أهل ناحية بوالية وال عليهم وهي

يل فيكم من فالنة وليس إال الخير الدائم واليسر المالزم وقد توالى إعالمم بالغرض الجم - عليكم سماء المواهب مدرارًا 
واالعتناء المتصل بتمهيد نواحيكم وأنتم اليوم بثغر متحيف وجناب متطرف يتضاعف االحتياط عليه ويجب تيسير المير إليه 

فالنظر له معمل والتهمم به ال يهمل وهـذه ألسن قد ملك قيادها وأوثر بوجوه القرابة إمدادها وفالن قد خاطب يستأذن في القدوم 
   . آذ ما عنده في الخدمة والتصميم والخيرات بسبيل االتصال والمسرات واردة مع البكور واآلصالعلى الباب الكريم ويؤ

والحمد هللا الجسيم فضله والعظيم نيله فاحمدوا اهللا على ما يسر لنا ولكم واستوزعوه شكر ما خولنا وخولكم واعلموا أنا نرعاآم 
أنفذوا إلينا بعضكم معجال واستشعروا إنماء األثرة واطراد النصرة حاًال آما رعى أولنا أوالآم وقدعين لموضعكم آـذا وآـذا ف

قـد شـرع فـي أسبابها وأتي ما يؤتي بمشيئة اهللا الفتح القريب من بابها وال غنى بما  - يمنهـا اللـه  -ومستقبًال والحرآة الكبـرى 
وثاويًا لديكم وهو ممـن خبـرت آفايتـه وارتضيـت  يدار في ذلك عن فالن وقد خوطب بالوصول ووجه إليكم فالن واليًا عليكم

لجبـر أحوالكـم سياستـه وشكـر هنـا فأوثرتـم بـه هنالكـم وقـد فـوض إليكـم مـن نظر لخاصتكم وجمهورآم وقلد بما يستقل أتم 
د واالجتهـاد ووراء هـذا االستقالل من تدبير أمورآم وأمضي معه من األجناد طائفة يحسنون الدفاع والذيـاد وال يفارقـون الجـ

مـن آريـم العنايـة وجميـل النظـر مـا يقضـي لكم بالفلج والظفر ويديلكم باألمانة الشاملة من الذعر والحذر إن شاء اهللا تعالى 
   . والسالم

المقصد إلى آخره  ويؤتى على  " آتابنا إليكم من موضع آذا واألمر على آذا وآذا   " األسلوب الثالث أن تفتتح المكاتبة بلفظ 
ونحـو ذلـك آمـا آتـب أبـو المطرف بن عميرة   " آتبنـا إليكـم   "   : وربمـا قيـل  " هـذا آتابنـا إليكـم   "   : ويختم بالسالم وربمـا قيـل

وأوصحهـا صبحـًا أطلـع اللـه عليكـم مـن البشائـر أنورهـا جبينـًا  -آتابنـا إليكـم   : عن ابن هود في البشارة بفتح حصن وهو
   . من فالنة في يوم آذا -مبينـًا 

سالم عليكم فإني أحمد إليكم اهللا الذي تكفل بنصر من ينصره ونصلي على سيدنا محمد الكريم محتـده الزاآـي عنصـره ونجـدد 
مته التي ال تعقد معها إمامه مشفـوع الصلـوات ونـردد مرفـوع الدعـوات لإلمـام الخليفـة والحمد هللا الذي أنعم علينا بتقليد إما

وأقامنا إلقامة دعوته التي ال تجوز على غيرها إقامة وجعلنا نرمي الغرض باسمه األشرف فنصيبه ونستوهب فضل اهللا 
سبحانه فيتوفر قبلنا نصيبه ونستنزل بخالفته المبارآة جوامع النصر آما استنزل الفارق بغرة جده هوامع القطر فتسير أمام 

داء باألثر المبيض وتروي هـذه أوام آمـا أروى ذلـك أوام األرض وما زلنا منذ آان النزول على هذا الحصن رايته السو
نتعرف فيه من مخايل النجح ودالئل الظفر والفتح ما أعطانا فثلج اليقين بأنا نفصم عروته ونفرع ذروته ولم يزل العزم يذلل 

   . بـه مـن النـزول لوقـت معـدود وأمـد محـدودشماسه ويقلـل ناسـه حتـى أذعنـوا لمـا عرفتـم 

ثـم إنهـم خامرهم طارق الوجل فعجلوا أداء دينه قبل حلول األجل وأمكن اهللا من هذا المعقل الفذ في المعاقل وقتل الظانين 
المنصور وشيد اهللا  المتناعهم والحسام إن شاء اهللا تعالى في يد القاتل وقد صعدت راياتنا على السور وسعدت إدارتنا بالعزم
   . من هذا الفتج الجليل أقصى الفتوح بعلو وأشجاها للعدو وأدلها على نجح عمل مستأنف وبلوغ أمل مرجو

والحمد هللا رد حقنا المغتصب وآفانا في وجهنا هذا التعب والنصب وعرفناآم بهذا الخبر الذي هو غذاء للروح والمنبي عن 
ما أولى من خالص النعم ووافر   " على   " شكرًا وتوفوه حقه إذاعة له ونشـرًا وتجددوا بحمد اهللا لشكروا اهللا عليه   : فتح الفتوح

   . القسم ما يطيب به المعرس والمقبل ويستقصر به األمد الطويل

أعاننا اهللا واآتبوا من خطابنا هذا نسخًا إلى الجهات ليأخذ منها آل بحظه وينعم القريب والبعيد بجاللة معناه وجزالة لفظه 
   . وإياآم على شكر إحسانه الجزيل وال أخلى من لطفه العميم ونظره الجميل بمنه والسالم

الحالة الثانية ما األمر مستقر عليه اآلن مما آان عليه عالمة متأخري آتاب المغرب أبو عبد اهللا محمد بن الخطيب وزير ابن 
األحمر صاحب حمراء غرناطة من األندلس ما استقر عليه في الوقت الحالي واألمـر فيهـا علـى نحـو مـا تقـدم فـي الحالـة 
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توب إليه بميم الجمع وإن آان واحدًا والتزام الدعاء بمعنى الكتابة عند قولهم آتبنا إليكم ونحو من التعبير عن المك  : األولـى
   . ذلك

وعادتهم أن يكتب آتاب السلطان في طومار آامل فـإن استوعـب الكلـام جميـع الطومـار آتـب علـى حاشيتـه ويكتب صاحب 
العالمة عالمة السلطان في آخره ويطوى طيًا عريضًا في نحو ثالث أصابع معترضة ثم يكسر ويطوى نصفين ويكتب العنوان 

   . رق ثم يختم بخاتم السلطان على شمع أحمر آما تقدم بيانهباأللقاب التي في الصدر ويخزم بدسرة من الو

األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة باللقب الالئق بالمكتوب إليه وهو على أضرب والرسـم فيـه عندهـم   : وهي على ثالثة أساليب
ويؤتـى بألقابـه ثـم   " نا أو محـل والدنـا السلطـان محل أخينا أو محل ولد  "   : وينعـت بما يليق به ثم يقال  " المقـام   "   : أن يقـال

معظم قدره أو معظم مقامه   : ويفعـل فيـه آذلك منتهى نسبه ويدعى له بالبقاء وما يتبعه ثم يقال  " مـن فلـان   "   : يسمـى ثـم يقـال
فإنا آتبناه إليكم من   : إلى آخرها ثم يقالأما بعد حمد اهللا ويؤتى بالخطبة   : وما أشبه ذلك ويذآر اسم المكتوب عنه ثم يقال

   . موضع آذا ويؤتى على المقصود إلى آخره ويختم بالدعاء ثم بالسالم

آما آتب أبو عبد اهللا بن الخطيب المقدم ذآره عن سلطانه ابن األحمر المذآـور أعلـاه إلـى السلطـان أبـي عنـاه بـن أبـي 
ت الطاغية ملك قشتالة من إقليم أشبيلية وطليطلة وقرطبة وما معها بعد نزوله على الحسـن المرينـي صاحـب فـاس عنـد مـو

المقام الذي أنارت آيات سعده   : جبل الفتح من مملكة المسلمين باألندلس لمحاربة المسلمين فيه ورحيل قومه بعد موته به وهو
منت إيالته لمن بهذه األقطار الغربية تجديد السعود في مسطور الوجـود وتبـارت جيـاد مجـده فـي ميـدان البـأس والجود وض

وإعادة العهود واختلفت آتائب تأييـد اللـه ونصـره لوقتـه المشهـور فيهـا ويومـه المشهـود مقـام محـل أخينـا الـذي نعظمـه 
يد ابن السلطان أبي ونرفعه ويوجب له الحق العلي موضعه السلطان أبي عنان ابن السلطان أبي الحسن ابن السلطان أبي سع

أبقاه اهللا يتهلل للبشرى جنابه ويفتح لوارد الفتـح اإللهـي بابـه وتعمـل فـي سبيـل اهللا مكارمه وعزائمه  -يوسف بن عبد الحق 
ورآابه ويتوفر بالجهاد فيه مجده وسعده وفخـره وثوابـه ومعظـم قـدره األميـر عبـد اهللا يوسف ابن أمير الملمين أبي الوليد 

ببلوغ األماني ورحمة اهللا تعالى   " الرآاب   " ماعيل بن فرج بـن نصر سالم آريم مشفوع بالبشائر والتهاني محفوف إس
   . وبرآاته

أمـا بعـد حمـد اللـه مطلـع أنـوار الصنائـع العجيبـة متألقـة الغـرر ومنشيء سحائب األلطاف الكريمة األوصاف هامية الدرر 
المضطـر إذا دعـاه ويكشـف السـؤء وما أمره إال واحدة آلمح بالبصر حجـب آامـن ألطافـه عـن  الكريم الذي يجيب دعوة

والصالة والسالم على سيدنا وموالنا   " يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذآرى للبشر   " قـوى الفطـن ومـدارك الفطـر فمـا 
ي بجاهه الحصين نمتنع عند استشعار الحذر وبنور هداه نستضيء محمد رسوله ذي المعجزات الباهـرة واآليـات الكبـر الـذ

عند التباس الورد والصدر فنحصـل علـى الخيـر العاجـل والمنتظر والرضا عن آله وأصحابه الكرام األثر الذين جنوا من 
يعة انتظام الدرر والدعاء أفنان الصبر في اهللا ثمار الظفر وفازوا من إنجاز الوعد بأقصى الوطر وانتظموا فيسلك الملة الرف

لمقامكم األعلى بابصال المسرات وتولـىي البشـر والسعـد الـذي تجـري بأحكامـه النافذة تصاريف القدر والصنع الذي تجلى 
آتب اهللا لكم من حظوظ فضله وإحسانه أجزل األقسام وعرفكم عوارف نعمة الثرة  -عجائبه في أجمل الصور فإنا آتبناه إليكم 

واليسر بفضل اهللا طارد األزمات بعد ما قعدت وآاشـف الشدائـد بعدمـا  - حرسها اهللا  - مـن حمراء غرناظة  -الجسـام وآالئه 
   . أبرقـت وأرعـدت

ثـم مـا عندنـا مـن االعتـداد بإيالتكـم التـي أنجـزت لنا في اهللا ما وعدت ومددنا إليها يد االنتصار على أعدائـه فأسعـدت إال 
عجيـب واليسـر الذي أتاح ألطافه السميع المجيب واليمن الذي رفع عماده التيسير الغريب ومد رواقه الفـرج القريب الصنـع ال

وإلى هذا أيدآم اهللا على أعدائه وأجزل لديكم مواهب آالئه وحكـم لإلسلـام علـى يديكم بظهوره واعتالئه وعرفكم من أخبار 
   . اعتنائهالهني المدفع وأنبائه آل شاهد برحمته و

فإنا آتبناه إليكـم نحقـق لديكـم البشـرى التـي بمثلهـا تنضـى الرآـاب ويخـاض العبـاب ونعـرض عليكم ثمرة سعدآم الجديد 
األثواب المعتح لألبواب علمًا بما عندآم من فضل األخالق وآرم األعراق وأصالة األحساب والمعرفة بمواقع نعم اهللا التي ال 

   . حساب والعناية بأمـور هـذا القطـر الـذي تعلـق أذيـال ملككـم السامـي الجنـابتجري لخلقه على 

الذي غره اإلمهال واإلمالء وأقدمه على اإلسالم   " وقـد تقـرر لدى مقامكم األسنى ما آانت الحال آلت إيه بهذا الطاغية   " 
ن قهـر هـذه األمـة المسلمة مرآبًا صعبًا وآتائب بحره تأخذ آل التمحيص المكتـوب واالبتـالء فتمـأل تيهـًا وعجبـًا وارتكـب مـ
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سفينة غصبًا والمخاوف قد تجاوبت شرقًا وغربًا والقلوب قد بلغت الحناجر غمًا وآربًا وجبل الفتح الذي هو باب هذه الدار 
بواثقه وصير ساحته مجر عواليه وسبب االستعداء على األعداء واالنتصار ومسلك الملة الحنيفية إلى هذه األقطار قد رماه ب

أليامه   " من اهللا   " ومجـرى سوابقـه واتخـذه دار مقامـه وجعلـه شغـل يقظتـه وحلـم منامـه ويسر له ما يجاوره م المعاقل إمالء 
فاستقر به القرار واطمأنت الدار وطال الحصار وعجزت عن نصره الخيل واألنصار ورجمت الظنون وساءت األفكار وشجر 
نظار القلوب االضطرار إلى رحمـة اللـه واالفتقـار فجبـر اللـه الخواطـر لمـا عظـم بهـا االنكسـار ودار بإدالـة اٍإلسلـام الفلـك 

الدوار وتمخض عن عجائب صنع اهللا الليل والنهار وهبت نواسـم الفـرج عاطـرة الـأرج ممـن يخلق ما يشاء ويختار ال إله إال 
   . هو الواحد القهار

وبينمـا نحـن نخوض من الشفقة على ذلك المعقل العزيز على اإلسالم لجة مترامية المعاطب ونقتعد صعبـًا ال يليـق بالراآب 
ولوال التعلق بأسبابكم في أنواء تلك الغياهب وما خلص إلى هذه البالد من مواهبكم الهامية المواهب ومواعيدآم الصادقة 

تقوم عند العـدو مقام الكتائب وإمدادآم المتالحق تالحق العظام الجنائب لما رجع الكفر بصفقة ومكارمكم الغرائب وآتبكم التي 
الخائب إذ تجلى نور الفرج من خالل تلك الظلمة وهمت سحائب الرحمة والنعمة على هـذه األمة ورمى اهللا العدو بجيش من 

فرج من بعد الشدة وأهلك الطاغية حتف أنفه وقطع به عن جيوش قدرته أغنى عن العديد والعدة وأرانا رأي العيان لطائف ال
أمله قاطع حتفه وغالته أيدي المنون في غيله وانتهى إلى حدود القواطع القوية واألشعة المريخية نصير دليله فشفى اهللا منه داء 

ه وهي مضغة في لهواته وأخذه أشد ما آان اعتدادًا واعتداء وحمى الجزيرة الغربية وقد صارت نهبة طغاته وأشرقه بريق
   . سبحانه ال مبدل لكلماته

فانتثـر سلكـه الـذي نظمـه واختـل تدبيـره الـذي أحكمـه ونطقـت بتبار محالته ألسنة النار وعاجلت انتظامها أيدي االنتثار 
يديهم وأيدي يخربون بيوتهم بأ  " ورآدت ريحه الزعزع من بعد اإلعصار وأصبح من استظهر به من األشياع واألنصار 

وولـوا بـه يحثون التراب فوق المفارق والترائب ويخلطون تبر السبال الصهب   " المؤمنيـن فاعتبـروا يـا أولـي األبصـار 
بذوب الذوائب قد لبسوا المسـوح حزنًا وأرسلوا الدموع مزنًا وشقوا جيوبهم أسفًا وأضرموا قلوبهم تلهفًا ورأوا أن حصن 

م به امتناع وال يمكنهم لمن يرومه من المسلمين دفاع فأخلـوه مـن سكانه وعاد فيه اإلسالم إلى مكانه وهو استطبونة ال يتأتى له
عصمه  -ما هو من طيب البقعة وانفساح الرقعة ولو تمسك به العدو لكان ذلك الوطن بسوء جواره مكدودًا والمسلك إلى الجبل 

ق تلك الحلة الضافية ومزيدًا لحسنى العارفة الوافية فلما استجلينـا غـرة هـذا مسدودًا فكان الصنيع فيه طرازًا على عات -اهللا 
الفتح الهني والمنح السني قابلناه بشكر اهللا تعالى وحمده وضرعنا إليه في صلة نعمة فال نعمة إال من عنده وعلمنا أنه عنوان 

ه وفخر ذخره اهللا أليامكم ال نهاية لحده فإنكم على مزيد ملككم األعلى وعالمة على سعده وأثر نيته لإلسالم وحسن قصد
   . صرفتم وجـه عنايتكـم إلـى هـذا القطـر علـى نـأي المحل وبعده ولم تشغلكم الشواغل عن إصالح أن وإجزال رفد

ن مـ  : وأما البلد المحصور فظهر فيه من عزمكم األمضى ما صدق اآلزال والظنون وشرح الصدور بمقامكـم وأقـر العيـون
صلـة اإلمدادعلـى الخطر وتردد السابلة البحرية على بعد الوطن وتعذر الوطر واختالف الشواني التي تسري إليه سرى 

الطيف وتخلص سهامها إىل غرضه بعد أنى وآيف حتى لم تعدم فيه مرفقة يسوء فقدانها وال عدة يهم شأنها فجزاؤآم عند اهللا 
 -والحمد هللا  - افأ اهللا أعمالكم العالية الهمم وخاللكم الزاآية الشيم فقد سعد اإلسالم موفور القسم وسعيكم لديه مشكور الذمم آ

بملككم الميمون الطائر وسرت أنباء عنايتكم بهذه البالد آالمثـل السائـر ومـا هـو إال أن يستتـب اضطـراب الكفـار واختالفهـم 
التي ترتقبها الزائم الشريفة والهمم المنيفة وتجمع شيمكم الغليا بين  ويتنـازع األحر أصنافهم فتغتنمون إن شاء اهللا فيه الغرة

فخر االخرة والدنيا وتحصل على الكمال الذي ال شرط فيه وال ثنيا فاهنأوا بهذه النعمة التي خبأها اهللا إلى أيامكم والتحفة التي 
ينا وورد من البشائر علينا عمًال بما يجب لمقامكم من بعثها السعد إلى مقامكم فإنما هي بتوفيق اهللا ثمرة عرفناآم بما اتصل لد

اإلعالم بالمتزيدات واألحوال الواردات ووجهنا إليكم بكتابنا هذا من ينوب عنا في هذا الهناء ويقرر ما عندنا من الوالء وما 
إلينا القائد الفالني أبا الحسن عبادًا  يتزيد لدينا باألنباء خالصة إنعامنا المتميز بالوسيلة المرعية إلى مقامنا الحظي لدين المقرب

وصل اهللا عزته ويمن وجهته ومجدآم ينعم باإلصغاء إليه فيما أحلنا فيه من ذلك عليه واهللا يصل سعدآم ويحرس مجدآم 
   . والسالم

ام إلى األندلس صاحب بلمسن عند بعثه بطع  " أبـي سعيـد عثمـان يـن يغمراسـن   " وآمـا آتـب عنـه أيضـًا إلـى السلطـان 
المقام الذي تحدثت بسعادته دولة أسالفه   : شاآرًا له على ذلك ومخبرًا بفتح حصن من حصون الندلس يسمى حصن قنيط وهو

واتفق به قولها من بعد اختالفه وعاد العقد إلى انتظامـه والشمـل إلـى ائتالفـه مقـام ولينـا فـي اللـه الـذي هيأ اهللا له من جميل 
   . السعد أبوابًا وأطلـع منـه فـي سمـاء قومـه شهابـاًً  " مبهم   " بابًا وفتح به من صنعه أس
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وصفينـا الـذي نسهـب القـول فـي شكـر جالله ووصف خالله إسهابًا السلطان أبو سعيد عثمان ابن األمير أبي زيد ابن األمير 
أبقاه اهللا للدولة الزيانية  - اب آل منهم بحسبه أبي زآريا ابن السلطان أبي يحيى يغمراسن بن زيان مع ذآر ألق يزين باألعمال  -

   . الصالحة أجيادها ويملك بالعدل واإلحسان قيادها ويجري في ميدان الندى والباس ووضع العرف بين اهللا والناس جيادها

   . تعالى وبرآاتهسالم آريم آما زحفت للصباح شهب الموآب وتفتحت عن نهر المجرة أزهار الكواآب ورحمة اهللا 

أما بعد حمد اهللا جامع الشمل بعد انصداعه وشتاته وواصل الحبـل بعـد انقطاعـه وانبتاتـه سبحانـه ال مبـدل لكلماتـه والصلـاة 
علـى سيدنـا وموالنـا محمد رسوله الصادع بآياته المؤيد ببيناته الذي اصطفاه لحمـل األمانـة العظمـى وحبـاه بالقـدر الرفيـع 

   . والمحـل األسمـى واللـه أعلـم حيـث يجعـل رساالته

   . والرضا عن آله وصحبه وأنصاره وحزبه وحماته المتواصلين في ذات اهللا وذاتـه القائميـن بنصر دينه وقهر عداته

 -نعـًا آريـم األثـر والعيـان آتب اهللا لكم سعدًا ثابت األرآان وعـزًا سامـي المكـان ومجـدًا وثيـق البنيـان وص -فإنا آتبناه إليكم 
والثقة باهللا سبحانه أسبابها وثيقة وأنسابها عتيقة والتوآل عليه ال تلتبس من سالكه طريقه  -حرسها اهللا  -مـن حمـراء غرناطـة 

لسرور وال تختلط بلمجاز من حقيقة وعندنا من االعتداد بكم في اهللا عقود مبرمة وآي فـي آتاب اإلخالص محكمة ولدينا من ا
بما سناه اهللا لكم من أسباب الظهور الذي حلله معلمه وحججه البالغة مسلمة ما ال تفي العبارة ببعض حقوقه الملتزمة وإلى هذا 

أيد اهللا أمرآم - فإننا وزد علينا فالن وصل اهللا آرامته وسنى سالمته صادرًا عن جهتكم الرفيعة الجانـب الساميـة المراقـب  - 
لثنـاء بمـا خصكـم اللـه بـه مـن فضـل الشمائـل وآـرم المذاهب محدثًا عن بحر مكارمكم بالعجائب فحضر بين طلـق اللسـان با

يدينا ملقيًا ما شاهده من ازديـاد المشاهـد بتلـك اإليالـه واستبشـار المعاهـد بعـودة ذلـك الملـك الرفيع الجاللة الشهير األصالة 
عام برسم إعانة هذه البالد األندلسية واإلمداد الذي افتتحتـم بـه ديـوان أعمالكـم السنيـة ووصل صحبته ما حملتم جفنة من الط

وأعربتـم بـه عمـا لكـم فـي سبيل اهللا من خالص النية وأخبر أن ذلك إنما هو رشة من غمام وطليعة من جيش لهام ووفد من 
لها ومكارمكم ينسى الماضي منها بمستقبلها فأثنينا على عـدد وبعـض مـن مـدد وأن عزائمكم في اإلعانة واإلمداد على أو
ال ينكـر الفضـل علـى أهلـه وهذا بر صدر عن محله فليست   : قصدآم الذي هللا أخلصتموه وبهذا العمل البر خصصتموه وقلنـا

لصنيع فقد علم الشاهد إعانة هذه البالد الجهادية ببدع من مكارم جنابكم الرفيع وال شاذة فيما أسدى على األيام من حسن ا
والغائب ولو سكتوا أثنت عليها الحقائب ما تقدم لسلفكم في هذه البالد من اإلرفاق واإلرفاد واألخذ بالحظ الموفور من المدافعـة 

والجهـاد وأنتـم أولـى مـن جـدد عهود قومه وآان غده في الخفر أآبر من يومه وقد ظهرت هللا في حيز تلك اإليالة الزيانية 
   . يجة تلك المقدمات وعرفت برآة ما أسلفته من المكرماتنت

وسنـى اللـه سبحانـه بيـن يـدي وصـول مـا بـه تفضلتـم وفي سبيله بذلتم أن فتح جيشنا حصنًا من الحصون المجاورة لغربي 
مضرته عن اإلسالم مالقة يعرف بحصن قنيط من الحصون الشهيرة المعروفة والبقع المذآورة بالخصب الموصوفة ودفع اهللا 

وأهله ويسره بمعهود فضله فجعلنا من ذلك الطعـام الـذي وجهتـم طعمـة حماتـه ونفقـات رجاله ورماته اختيارًا له في أرضى 
   . المرافق في سبل الخير وجهاته

مكـم الرفيع العماد واالستناد وأما نحن فإن ذهبنا إلى تقرير ما عندنا من الثناء على معالي ملككم األصيل البنـاء واالعتـداد بمقا
إلى والئكم الثابت اإلسناد لم نبلغ بعض المراد وال وفـى اللسـان بما في الفؤاد فمن اهللا نسأل أن يجعله في ذاته وذريعة إلى 

لنعمل في   : مرضاته ومرادنا من فضلكـم العميـم ووجكـم السليم أن تحسبوا هذه الجهة آجهتكم فيما يعرض من األغراض
   . ميمها بمقتضى الود العذب الموارد الكريم الشواهد واهللا يصل سعدآم ويحرس مجدآم والسالمتت

مقـر فلـان وينعـت باأللقـاب ثـم يذآـر   : المقـر وينعـت ثـم يقـال  : الضرب الثاني أن يقع االبتداء بالمقر والرسم فيـه أن يقـال
   . المكتـوب عنه

  : فإنا آتبناه لكم من موضـع آـذا ويتخلـص إلـى المقصد بلفظ  : ويؤتى على الخطبة إلى آخرها ثم يقال أما بعد حمد اهللا  : ثم يقال
   . وإلى هذا فإن آذا وآذا ويؤتى على المقصد إلى آخره ويختم بالسالم

الـذي فضل الحال آما آتب ابن الخطيب عن سلطانه ابن األحمر إلى عجالن سلطان مكة شرفها اهللا تعالـى المقـر األشـرف 
الدينية محله وآرم في بئر زمزم منبط إسماعيل صلى اهللا عليه وسلم نهله وعله وخصه بإمرة الحرم الشريف األمين من بيده 
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األمر آله فأسفر عن صبح النصر العزيز فضله واشتمل على خواص الشرف الوضاح جنسه وفصله وطابت فروعه لما 
   . استمد من ريحانتي الجنة أصله

مقر السلطان الجليل الكبير الشريف الطاهر الظاهر األمجد األسعد األوحد األسمى الشهيـر البيـت الكريـم الحـي والميـت 
الموقـر المعظم ابن الحسين وحافد سيد الثقلين تاج المعالـي عـز الدنيـا والديـن أبـي السبـق عجالن ابن السلطان الكبير الشهير 

  " مثيل الطاهر الظاهر الشريف األصيل المعظم األرضى المقدس المنعـم أسـد الديـن أبـي الفضـل الرفيع الخطير الجليل ال
أبقاه اهللا وجعل أفئدة من الناس تهوي إلى قاطني مثواه على بعد الدار وتتقرب فيه  -بـن محمـد بـن أبي سعيد الحسني   " رميثـة 

أذان نبيـه إبراهيـم بالحـج إجابـة االبتـدار وهنأه المزية التي خصه بها من بين إلى اهللا بالتئام التراب واستالم الجدار وتجيـب 
ملوك األقطار وأولـي المراتـب فـي عبـاده واألخطـار آمـا رفـع قدره على األقدار وسجل له بسقاية الحج وعمارة المسجد 

   . الحرام عقد الفخار

معطار عقب األمطار معظم ما عظم اهللا من شعائر مثواه وملتمس البرآة وينهي إليه أآرم التحيات تتأرج عن شذا الروضة ال
من أبواب مفاتحته ولكل امرئ ما نواه وموجب حقه الذي يليق بمن البتول والرضا أبواه الشيق إلى الوفادة عليه وإن مطله 

   . الدهر ولواه فالن

   . هادهآان اهللا له في غربته وانفراده وتولى عونه على الجهاد فيه حق ج

أما بعد حمد اهللا ولي الحمد في األولى واآلخرة ومطمح النفوس العالية والهمم الفاخرة مؤيد العزائـم المتعاضـدة فـي سبيلـه 
المتناصـرة ومعـز الطائفـة المؤمنة ومذل الطائفة الكافرة ومنيل القياصرة الغلب واألآاسرة وتارك أرضها اآلذان السامعة 

   . والعيون الباصرة

والصالة على سيدنا وموالنا محمد عبده ورسوله نبي الرحمة الهامية الهامرة والبرآات الباطنة والظاهرة المجاهد في سبيل اهللا 
بالعزائم الماضية والصوارم الباترة مصمـت الشقاشـق الهـادرة ومرغـم الضاللـة المكابـره المنصـور بالرعـب مـن جنـود ربـه 

س المالئكة الوافره الموعود ملك أمته بما زوي له من أطراف البسيطـة العامـرة حسـب مـا ثبـت الناصـره المحروس بحر
   . بالدالئـل المتواترة

والرضـا عـن آلـه وأحزابـه وعترتـه وأصحابـه المجاهـدة الصابـرة أولـي القلوب المراقبة واأللسن الذاآـرة والـآداب 
ثابـره الذيـن جاهـدوا فـي اللـه حـق جهاده يخوضون ألن تكون آلمة اللـه هـي العليـا بحـار الحريصـة علـى االهتـداء بهـداه الم

الـروع الزاخـرة ويقدمـون بالجمـوع القليلـة علـى اآلالف المتكاثره حتى قرت بظهور اإلسالم العيون الناظره وحلت في العدو 
رة والمكارم الزاهية ببنوة الزهراء البتول بضعة الرسول الزاهرة الفاقرة فكانوا في والدعاء لشرفكم األصيل المناسب الطاه

بالصنع الذي يسفر عن الغرر المشرقة السافرة والعز الذي يضفو منه الجناح على الوفود الوافرة والفضالء من المجاورة وال 
رياض العاطرة عقب الغمائم زال ذآرآم بالجميل هجيرى الرآائب الواردة والصادرة والثناء على مكارمكم يخجل أنفاس ال

   . الماطرة

الساترة ورعاية تجمع األهواء المختلفـة والقلـوب   " بجننها   " آتـب اللـه لكـم عناية تحجب األسواء  -فإنـا آتبنـاه إليكـم 
ويد بيد قدربه  - حرسها اهللا ووفر جمـوع حاميتهـا المثاغرة  - مـن حمـراء غرناطـة دار الملـك اإلسالمي باألندلس  - المتنافـرة 

ه العدى الفاغرة وال زالت سحائب رحمة اهللا الحائطة لها الغامرة تظلل جموع جهادها الظافرة وتجود رمم ما هم بها من أفوا
   . شهدائها الناخرة ونعم اهللا تحط رآائب المزيد في نواديها الحامدة الشاآرة

   . والحمد هللا آما هو أهله فال فضل إال فضله

وجانبكم موفى حقه من التعظيم الذي أناف وأربى وقدرآم يعرفه من صام وصلى فضًال عمن حج ولبى ومستند ودآم  "  قل ال 
   .أسألكم عليـه أجـرًا إال المـودة فـي القربى  "  

حرس اهللا مجدآم ومقرآم األشرف آما سحب على البيت العتيق ظلكم األورف  -وإلى هذا  فإن الجهاد والحج أخوان يشهد  -
سفرًا وزادًا ونية واستعدادًا وإتالفًا لمصون المال وإنفادًا   : بذلك الملوان مرتضعان ثدي المناسبة ويكادان يتكافآن في المحاسبة



 

574 
 

مادًا ووطنناوخروجًا إلى اهللا ال يؤثر أهًال وال ولدًا وإن افترقا محًال فقد اجتمعا جهادًا ورفعا للملة منارًا ساميًا وع والحمد هللا  - 
السليمة من الضالل   " على هذا العهد المخصوص بكمال هذه المزية والقيام بفرض آفايتها البحرية والبرية عن جميع البرية  -

   . وهذا النسب واشجة عروقه صادقة بروقه متاته ال يفضله متات وال يفوقه  " البرية 

سكة فروعه بتلك الجرثومة الراسيه الممدودة أيديه إلى مثابتها المتصدقة بالدعاء ونحن نعرفكم بأحوال هذا القطر المستم
المواسيه فاعلمـوا أن اإلسلـام بـه مـع الحيـاة فـي سفط حرج وفي أمر مرج وطائفة الحق قليل عددها منقطة إال مـن اللـه 

صحر من بيتـه مغـرر والصيحـة مـع الحيـان مددهـا مستغرق يومها في الشدة وغدها فالطالئع في قنن الجبال تنور والم
مسموعـة واألعـاء لـرد مـا استخلصـه الفتـح األول مجموعة والصبر قد لبست مداره والنصر قد التمست مشارعه والشهداء 

د تعلم تنوش أشالءهم القشاعم وتحتفل منها للعوافي الوالئم والمطاعم والصبيان تدرب على العمل بالسالح وتعلم أحكام الجها
القرآن في األلواح وآذان الخيل مستشرفة للصياح ومفارق الطائحين في سبيل اهللا تعالى تبلى بأيدي الرياح والمآذن تجيبها 

النواقيس مناقضة وتراجعها مغاضبة معارضة وعدد المسلميـن ال يبلـغ مـن عـدد الكفـار عشـر المعشـار وال وبـرة مـن جلـود 
ـز وجل حل بواليتنا المخنـق المشـدود وفتـح إلـى التيسيـر المهيـع المسـدود وأضفـى ظلـال اليمـن العشـار إال أن اللـه ع

   . وله الشكر على اإللهـام وتسديـد السهـام -الممدود وألهم 

الطريق سبحانه من  إلـى اجتهـاد قـرن بـه التوفيق وجهاد نهج به إلى النجاة المنجية - والحمـد للـه الـذي يفـوت مـدارك األفهـام 
السعـد وتولى أمرها ونصرتها من له  -وللـه المنـة  -آريم يلهم العمل ليثيب ويأمرنا بالدعاء ليجيب فتحرآنا حرآات ساعدها 

   . األمر من قبل ومن بعد

ضعن أخالف ففتحنا مدينة برغة الفاصلة آانت بين البالد المسلمة والشجا المعترض في نحر الكلمة وتبعتها بنات آن يرت
   . درتها ويتعلقن في الحرب والسلم بأرزتها

ثم نازلنا حصن آش رآـاب الغـارات الكافـرة ومستقـر الشوآـة الوافـرة فرفـع اللـه إصـره الثقيـل وآان من عثرة الدين فيه 
   . المقيل

العفر فاستبحناها عنوة أضرمت البالد  ثـم قصدنـا مدينـة الجزيـرة بنـت حاضـرة الكفـر وعريـن األسود الغلب وآناس الظباء
نارًا ودارت بأسوارها المنيعة سوارًا واستأصلنا أهلها قتًال وإسارًا ومألت األيدي من نقاوة سبي تعددت آالفه وموفور غنم 

   . شذت عن العبارة أوصافه

بسط مالها من األمور ففتحها اهللا ثـم آانـت الحرآة إلى مدينة جيان وشهرتها في المعمور وشياع وصفها المشهور تغني عن 
على يدينا عنوة وجعلت مقاتلتها نهبًا للسيـوف الرقـاق وسبيهـا ملكـة لالسترقـاق وأهلـة مبانيهـا البيـض دريئـة للمحـاق 

واستولـت علـى جميعها أيدي الهدم واإلحراق ثم دآـت األسـوار وعقـرت األشجـار واستخلـف علـى خارجهـا النـار فهـي 
   . ليـوم صفصف ينشأ بها االعتبار وتعجب األبصارا

   . وغزونـا بعدهـا مدينـة أبـدة أختهـا الكبـرى ولدتهـا ذات المحـل األسـرى وآانـت أسـوة لهـا في التدمير والتتبير والعفاء المبير

ن السافـرة فكدنا نستبيح حماها المنيع ثم نازلنا مدينة قرطبة وهي أم هذه البالد الكافـرة ودار النعـم الوافـرة وذات المحاسـ
صنيـع لـوال عوائـق أمطـار وأجـل منته إلى مقدار فرحلنا   " هـو للديـن أجـل   " ونشتت شملها الجميع ونحتفل بعتحها الذي 

ة من بها من عنها بعد انتهاك زلزل الطود ووعدناها العود ونؤمل من فضل اهللا إنفاذ البشرى بفتحها على بالد اإلسالم ومتاحف
   . الملوك األعالم باإلخبار به واإلعالم

صنع اهللا لنا وهو آاف من توآل عليه وفوض األمور إليه أن ال طفنا النصر بحصون أربعة لم نوجف عليها   " من   " وبلغ 
   . رآابا وال تملكتها غالبا فطهرنا بيوت اهللا من دنس األوثان وعوضنا النواقيس بكلمة اإليمان

   . مد هللا على مواهب االمتنان ومنه نستزيد عوائد اإلحسانوالح
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وهذه المجمالت تحتمل شرحًا تسبح في بحره سنان األقالم سبحا من أوصاف مغانم شذت عن الحصر ومواقف لتنزل السكينة 
ثيفـة وبرآـة الحـرم وهبوب النصر وما ظهر من جد المسلمين في افتتاح تلك المعاقل المنيعة المنيفـة ومقارعـة الجمـوع الك

الشريـف فـي آـل حـال موجـودة وأقطار اإلسالم يها مجودة والوسائل إلى اهللا بأهله في القديم والحديث ال مخيبة وال مردودة 
   . فهو األصل والغمد الذي سل منه النصل حتى بلغ التخوم القاصية وذلل المالك المتعاصيـة وقـاد من تقاعد أو تقاعس بالناصية

ـد ظهـر لنا أن نوجه إلى المدينة المقدسة صلوات اهللا على من بها وسالمه رسالة نعرفه بهذه البرآات الهامية من سماء وق
عنايته المعدود خارقها آية من آياته وآلنا جناه وما آنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا بهداه وأصحبناها أشخاصًا من نواقيس الفرنج 

ومـا سـواه فكانـت جبـاًال ال يقبـل نقلهـا احتيـاًال فتنـاول درعهـا المسـخ والتكسيـر وشفـي بذهاب مما تأتى حمله وأمكن نقله 
رسومهـا االقامـة والتكبيـر والـأذان الجهيـر ومرادنـا أن تعـرض بمجتمـع الوفـود تذآـرة تستدعي اإلمداد بالدعاء وتقتضي 

لزيـارة إلـى أبواب النبوة ومطالع اإلنارة وأنتم تعلمون في توفية هذه بتلك المعاهد النصر على األعداء ثم تصحب رآات ا
  " األحوال ورعايتها وإبالغها إلى غايتها مـا يليـق بحسبكـم الوضـاح ومجدآـم الصـراح وشرفك المتبلجة أنواره تبلج اإلصباح 

لرغيب في هذه األعمال البرة واهللا سبحانه ال ولكم بذلك الحظ ا  " فأنتم خير من رآـب المطايـا وأندى العالمين بطون راح 
يضيع مثقال الذرة وهو سبحانه يتوالآم بماتولى به من أعز شعاره وعظمها ورعى وسائلـه واحترمهـا ويصـل أسبـاب سعدآـم 

   . وينفعكـم بقصدآـم

بغمائـم الرحمـات والبرآـات عهودهـا  والسالم الكريم الطيب البر العميم يحيي معاهدآم الكريمـة علـى اللـه عهودهـا الناميـة
   . ورحمة اهللا وبرآاته

   . وربما قدم على لفظ المقر صلة يعتمد عليها في البداءة

   . آما آتب عنه أيضًا في معنى ذلك إلى أمير المدينة النبوية على ساآنها سيدنا محمد أفضل الصالة والسالم

ل بإمارتها الشريفة أمره وقدر فـي اآلفـاق شرفه وشرف قدره وعظم بخدمة يعتمد المقر األشرف الذي طاب بطيبة نشره وج
ذائعًا على   " أبقـاه اللـه منشرحـًا بجـوار روضـة الجنة صدره مشرقًا بذلك األفق األعلى بدره   " ضريح سيد ولـد آدم فخـره 

في الجمع األوفر ذآره تحية معظم ما عظم اهللا من األلسن المادحة في األقطار النازحة حمده وشكره مزريًا بشذا المسك األذفر 
   . دار الهجرة داره ومطلع إبداره الملتمـس برآـة آهـاره المتقـرب إلـى اللـه بحبـه وإيثـاره

   . فالن

أما بعد حمد اهللا الذي فضل البقع بخضائصها الكريمة ومزاياها تفضيل الرياض الوسيمة برياها وجعل منها مثابابت رحمة 
رب إليها العباد آباط مطاياها مؤملة من اهللا غفران زالتها وحط والصلـاة علـى سيدنـا وموالنـا محمـد ورسولـه الكريـم تض

الـرؤوف بالمؤمنين الرحيم مطلع أوجه السعادة ببروق محياه وموضح أسرار النجاة ومبين خفاياها الذي تدارك الخليقة بهديه 
   . ياها وجمع بين صالح دينها ودنياهاوآشف بالياها ورعى لسنة اهللا رعا

والرضـا عـن آلـه وصحبـه وعترتـه وحزبه التي آرمت سجاياها وعظمت ألطافها الهادية وهداياها وجاهدة بعده طوائف 
الكفار تشعشع لها في أآواس الشفار مناياه وتطلع عليها في الليل البهيم سنا الصباح الوسيم من غرر سراياها وتسد بغمام 

   . سنة ورياح ذوات األعنـة ثناياهاأل

والدعـاء لمقـر أصالتكـم الشريفـة حياهـا اللـه وبياهـا آما شرفها بوالدة الوصي الذي قرر وصاياها وساللة النبي الذي أعظم 
لسماء مواهب فخرها منه وعطاياها بالسعادة التي تبرز أآف األقدار على مرور األعصار خباياها والعز الذي يزاحم فرقد ا

   . وثرياها

آتب اهللا لكم من مواهب الصنع الجميل أعياها آما طيب بذآرآم أطراف البسيطة وزواياها وجعـل فخـر  - فإنـا آتبنـاه إليكم 
الجـوار الكريـم فـي عقبكـم آلمـة صـدق ال تختلـف قضاياهـا مامرضت الرياض مورسات عشاياهـا فجعلـت مـن النواسـم 

   . هـار البواسـم حشاياهامشمومهـا ومـن األز
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   . ونعم اهللا يحوك حللها الجهاد والسيوف الحداد وتلبسهـا البلـاد والعبـاد وتتزياهـا - حرسها اهللا  - من حمراء غرناطة 

وفلـول الكفـر ناآصـة علـى األعقـاب مـن بعـد شـد الوثاق وضرب الرقاب خزاياها وبرآات حرم النبي الوجيه على اهللا 
   . اإلسالم ويتفياها وينقع الغلل من رواياهايستظلها 

والحم هللا آثيرًا آما هو أهله فال فضل إال فضله ولمعاهدآم الكريمة االرتياح آلما أومضـت البروق وخفقت الرياح ولسني 
إذا خفي للمراشد  عنايتها االلتماح إذا اشتجرت الرماح وفي تأميل المثول بها تعمل األفكار وإن هيض الجناح وبهداها االستنارة

الصباح وباالعتمال في مرضاة من ضمه منها الثرى الفـواح والصفيـح الـذي تـراث ساآنـه العوامـل المجاهـدة والصفـاح 
   . والجهـاد الصراح يعظم في الصدر االنشراح ويعز المغدى في سبيل اهللا والمراح

وإلى هذا أجزل هللا مسرتكم بظهور الدين واعتالء صبحه المبين فإننا نعرفكم أننا فتح اهللا علينا وعلى إخوانك المؤمنين بهذه 
الثغور المنقطعة الغربية الماتـة علـى اآلمـاد البعيـدة بالذمـم العربيـة فتوحـًا حوزت من مملكة الكفر البالد ونفلت الطارف 

خاطبتنـا إلـى نبينـا الكريم الذي شرفكم اهللا بخدمة لحده واستخلفكم علىدار هجرته من بعده إذ ال والتالد حسب ما تنصه م
حاجة إلى التكرار بعدما شرحت به الصدور من األخبار في اإليراد واإلصدار ووجهنا صحبتها من النواقيس التي آانت تشيع 

ثال باالمتثال ما يكون تذآرة تحن بها القلوب إلى هذه الطائفة نداء الضالل وتعارض األذان بجالد الحدال وتبادر أمر التم
المسلمة إذا رأتها وتنتظر قبول الدعاء لها من اهللا آلما نظرتها وتتصور األيدي المجاهدة التي جنتها من أفنان المستشرفـات 

   . العالية واهتصرتها إذا أبصرتها

سوغه وإعانة تؤديـه وتبلغـه تشيـع لكـم عند تعرفها الثناء الدائم الترداد وهذا آله ال يتحصل على التمام إال بمشارآة منكم ت
والدعـاء بحسـن المكافـأة مـن رب العبـاد وسهمكـم فـي أمـر الجهـاد وأنتـم تعملـون فـي ذلـك بمـا يناسـب مثلكـم من الشرفاء 

ادة في المبدإ والمعاد ويختم لنا ولكم بسعادة المعاد األمجاد واهللا عز وجل يواليكم بنعمه الثرة العهاد ويعرفكم عوارف السع
   . والسالم الكريم يخصكم عودًا على بدء ورحمة اهللا تعالى وبرآاته

   . اإلمارة التي نعتها آذا وآذا إمارة محل أخينا فالن ويدعى له  : الضرب الثالث أن تفتتح المكاتبة بلفظ اإلمارة بأن يقال

   . ه أو معظم أخوته فالنمعظـم إمارت  : ثم يقـال

   . سالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

فإنا آتبناه إليكم آتب اهللا لكم آذا وآذا من موضع آذا ثم يتخلص إلى المقصـود   : أما بعـد حمـد اللـه ويؤتـى بخطبة ثم يقال
روب وبذلك يكتب إلى األمراء من بلفـظ وإلى هذا ويؤتى على القصد إلى آخره ويختم بالسالم على ما تقم في غيره من الض

   . أبناء الملوك وغيرهم

آما آتب ابن الخطيب عن ابن األحمـر إلـى أبـي علـي الناصـر ابـن السلطـان أبـي الحسـن المرينـي بفـاس عندمـا أرسلـه 
اإلمارة التي لها   : ح وهووالده إلى ناحية من النواحي لعمارتها وإصالح حالها مهنئًا له بما أجراه اهللا على يديه من الصال

المكارم الراضيـة والعزائـم الماضيـة والجاللـة الراقيـة واألعمـال الصالحـة الباقيـة إمارة محل أخينا الذي نعظم مجده السامي 
ال من الجالل ونثني على شيمه الطاهرة الخالل ونعتد بوده الكريم األقوال واألعمال ونسر بما يسنيه اهللا لغزه الفسيح المج

   . عوائد اليمن واإلقبال

األمير األجل األعز األسمى األطهر األظهر األسنى اٍألسعد األرشد األرضى المؤيد األمضى األفضل األآمل أبو علي الناصر 
ابن محل أبينا الذي نعظمه ونجله ونوجب له الحق الذي هو أهله السلطان الجليل الكذا أبو الحسن ابن السلطان المؤيـد المعـان 

في األقطار والفضل المتألق األنوار والمآثر الي هي أبهى من محيـا النهـار أميـر المسلمين المظفـر صاحـب الجود الشهير 
وناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن أمير المسلميـن وناصـر الدين قامع الكافرين المجاهد في سبيل رب 

   . العالمين أبـي يوسـف بـن عبـد الحـق
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عـود إليـه مبتـدرة مستبقـة والمسـرات لديـه منتظمـة متسقـة وغـرر أيامـه واضحـة مشرقـة واألهـواء على أبقـاه اللـه والس
   . محبته متفقة

معظم إمارته الرفيعة الجانب القائم من إجاللها ونشر خاللها بالحق الواجب المثني على مالهـا مـن السيـر الفاضلـة المذاهـب 
سـب والبسالـة الماضية المضارب والمكارم التي تشهد بها مواقف الجهاد وظهور الجيـاد وصحائـف واألصالـة الرفيعـة المنا

   . الكتـب وصفائـح الجلـاد األميـر عبـد اللـه يوسف ابن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر

على صفحته يخص أخوتكم الفاضلة وإمارتكم  سالم آريم بر عميم تتأرج األرجاء من طيب نفحته ويشرق نور الود األصيل
   . الحافلة ورحمة اهللا وبرآاته

واألعمـال التـي تقرب إليه نورا   " جعل الود في ذاته آنزًا مذخورا   " أما بعد حمد اهللا الذي شرح بالتوآل عليه صدورا و 
صورا ورفع لدعوتـه العاليـة لـواء مـن عنايتـه والصالة على سيدنا وموالنا محمد رسوله الذي بعثه بالحق هاديًا وبالرعب من

   . منشـورا واختـاره إلقامـة ديـن الحـق واألرض قد ملئت إفكًا نزورا حتى بلغ ملك أمته ما آان منها معمورا

في  والرضـا عن آله وأحزابه الذين اتسقوا في قالئد ملته الرفيعة شذورا وطلعوا في سمائها بدورا وبذلوا نفوسهم النفيسة
   . نصره وإعالء أمره فكانت شفاعته لهم جزاء وآان سعيهم مشكورا

والدعاء إلمارتكـم العاليـة بالسعـد الـذي يصاحـب منـه رآابهـا مـددًا موفـورا والتوفيـق الـذي يوسع عملها نجحًا وأملها 
   . سرورا

القسام وافر األقسام وعرفكم ما عودآم من عوارف اإلنعام آتب اهللا لكم سعدًا متجدد اإلحكام وصنعًا مشرق  -فإنا آتبناه إليكم 
وال زائد بفضل اهللا سبحانـه ثـم ببرآة سيدنا وموالنا محمد رسوله الذي أوضح برهانه ثم   "  - وعوائد النصر الواضح األعالم

إال ما يرجى من عوائد اله   ! أوطانه ومهد به  ! بما عندنا من التشيع في مقام محل أبينا والدآم السلطان الجليل أسعد اهللا سلطانه
وعندنا مـن التعظيـم لتكـل اإلمـارة الرفيعة ما هو أشهر من الشهير وأعظم من   " الجميلة ومننه الجزيلة وألطافه الكافية الكفيلة 

بالقلم واللسان أ يحتاج إلى التفسيرح فال نزال نعتد لجانت أخوتها بالعتـاد الكبيـر والذخر الخطير ونثني على مكارمها 
   . والضمير

وإلى هذا أيد اهللا إمارتكم وسنى إرادتكم وأسعد إدارتكم فقد علم الغائـب والشاهـد والصـادر والـوارد مـا عندنا لكم من الحب 
الذي صفت منه الموارد والوالء الذي تضوعت من طيبه المعاهد وإننا تعرفنا ما آان من قدومكم السعيد على أحواز المرية 

   . ن تلك األقطار وطلوعكم عليها بالعزم الماضي والجيش الجرارم

وأن محل والدنا وصل اهللا له علو المقدار قدم منكم بين يديه مقدمة اليمن واالستبشار ورائد السعادة المشرقة األنوار بخالل ما 
طهـرت وأدلـة الصنـع الجميـل قـد بهـرت  يتالحق بها رآابه العالي قدره على األقدار وأن مخايل النجح إلمارتكم الرفيعة قـد

ومـن بتلك الجهات من القبائل المختلفات بالطاعة قد ابتدرت وبأوامرها اإلمارية قد ائتمرت وأنكم قد أخذتم في تسكين األوطان 
عمادها فكتبنا إليكم هذا  وإعالء أرآان تلك اإليالة ورفع  " وإطفاء نـار الفتـن وإخماهـا   " وتمهيدها واستئناف العزائم وتجديدها 

الكتاب نهنئكم بما سناه اهللا لمجدآم الرفيع من حسن الصنيع ونقرر ما عندنا من الود الكريم والحب الصميم ونستفهم عن أحوال 
أخوتكم لنكون من علمها على السنن القويم وحتى ال تزال األسباب متصلة والمودة جديـدة مقتبلـة ولـوال العوائـق المانعـة 

الشقـة البعيـدة الشاسعـة واألمـواج المتراميـة المتدافعـة لم نغب المخاطبة ولوصلنـا المراسلـة والمكاتبـة ومجدآـم يقبـل و
األعـذار الصحيحـة بمقتضـى آمالـه ومعهود إفضاله واهللا تعالـى يصلـح بكـم األحـوال ويسكـن األهـوال ويبلغكـم مـن قضلـه 

ا بما لديكم من المتزيدات والصنائع المتجددات وبما عندآم من أحوال محل أبينـا وصـل اللـه اآلمـال وغرضنا أن تعرفون
   . عوائـد النصـر لسلطانـه وتكفل بإعالء أمره وتمهيد أوطانه

ي وقد آتبنا إليه صحبة هذا آتابًا غرضنا من أجوتكم الطاهرة أن يصل إلى حضرته العلية تحت عنايتكم ووصاتكم والرعاية الت
   . تليق بذاتكم وهو سبحانه يصل سعدآم ويحرس مجدآم ويحفظ والءآم الكريم وودآم والسالم الكريم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
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األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة باسم المكتوب إليه أو المكتوب عنه وهو على ضربين الضرب األول أن تفتتج الكاتبة باسم 
أمـا بعـد ويؤتـى بخطبة ثم   : إلى فالن وينعت بما يليق به ثم يؤتى بالسالم ويقـال  : الرسم فيه أن يقالالمكتوب إليه تعظيمًا له و

فإنا آتبناه إليكم آتب اهللا لكـم آـذا وآـذا مـن موضـع آـذا ويتخلـص إلـى آمـا آتـب ابـن الخطيـب عـن سلطانـه ابـن   : يقال
  " شعبان بن حسين   " أتابك العساآر بالديار المصرية في الدولة األشرفية   : بالخاصكي األحمر إلى األمير يلبغا العمري الشهير

إلى األمير المؤتمن على أمر سلطان المسلمين المقلد بتدبيره السديد قالدة الديـن المثنـي علـى رسوم بره المقامة لسان الحرم 
رار ومعين المستعين من اهللا على ما تحمله وأمله بالقوي المعين األمين اآلوي من مرضاة اهللا تعالى ورسوله إلى ربوة ذات ق

سيف الدعوة رآـن الدولـة قـوام الملـة مؤمـل األمـة تـاج الخـواص أسـد الجيـوش آافـي الكفاة زين األمراء علم الكبراء عين 
يلبغا   " لمعظم الموقر األمير األوحد األعيان حسنة الزمان المرفع األسنى الكبير األشهر األسمى الحافل الفاضـل الكامـل ا

وصل اهللا له سعادة تشـرق غرتهـا وصنائـع تسح فال تشح درتها وأبقى تلك المثابة قالدة اهللا وهو درتها سالم   " الخاصكي 
عملت آريم طيب عميم يخص إمارتكم التي جعل اهللا الفضل على سعادتها أمارة واليسر لها شارة فيساعد الفلك الدوار مهما أ

   . إدارة وتمتثل الرسوم آلما أشارت إشارة

أمـا بعد حمد اهللا الذي هو بعلمه في آل مكان من قاص ودان وإليه توجه الوجوه وإن اختلفت السير وتباعدت البلدان ومنه 
د رسوله يلتمس اإلحسان وبذآره ينشرح الصـدر ويطمئـن القلـب ويمـرح اللسان والصالة والسالم على سيدنا موالنا محم

العظيم السان ونبيه الصـادق البيـان الواضـح البرهـان والرضـا عـن آلـه وأصحابـه وأعمامـه وأحزابـه أحالس الخيل ورهبان 
آتب اهللا  -الليل وأسود الميدان والدعاء إلمارتكم السعيدة بالعز الرائق الخبر والعيان والتوفيق الوثيـق البنيـان فإنـا آتبناه إليكم 

   . ظًا من فضله وافرًا وصنيعًا عن محيا السرور سافرًا وفي جـو اإلعلـام بالنعـم الجسام مسافرًالكم ح

دار الملك باألندلس دافع اله عن حوزتها آيد العداة وأتحف نصلها ببواآر النصر المهداة  - حرسها اله  - من حمراء غرناظة 
التي أنتم عنوان آتابها المرقوم وبيت قصيدها المنظوم والتماس برآاتها  وال زائد إال الشوق إلى التعارف بتلك األبواب الشريفة

   . الثابتة الرسوم وتقرير المثول في سبيل زيارتها باألرواح عند تعذره بالجسوم

لقى اله أ - وبين تلك األبواب السلطانية  - تقبـل اهللا جهادهم وقدس نفوسهم وأمن معادهم  -وإلـى هـذا فإننـا آانـت بيـن سلفنـا 
مراسلة ينم عرف الخلوص من خللها وتسطع أنوار السعادة من  - على اإلسالم والسملمين ظاللها آما عرفهم عدلها وإفضالها 

آفاق آمالها وتلتمح من أسطار طروسهـا محاسـن تلـك المعاهـد الزاآيـة المشاهـد وتعـرب عـن فضـل المذاهـب وآـرم 
سن منابكم ونصلهـا بمواصلـة جنابكـم ونغتنـم فـي عودهـا الحميـد مكانكم ونفضل لها المقاصـد اشتقنا إلى أن نجددها بح

زمانكم فخاطبنا األبواب الشريفة في هذا الغرض بمخاطبة خجلة مـن التقصيرن وجلة من الناقد البصير ونيؤمل الوصول في 
ن ال تخيب المقاصد في شمائله وال تضح المآمل في خفارة يدآم التي لها األيـادي البيـض والمـوارد التـي ال تغيض ومثلكم م

ظل خمائله فقد اشتهر من عظيم سيرتكم ما طبق اآلفاق وصحب الرفاق واستلزم اإلصفاق وهذه البالد مبارآة ما أسلف أحد 
يجمـع القلـوب فيها مشارآة إال وجدها في نفسه وماله ودينه وعياله واهللا أآرم من وفـي لمـريء بمكيالـه واللـه جـل جاللـه 

علـى طاعتـه وينفـع بوسيلـة النبي الذي نعول على شفاعته ويبقي تلك األبواب ملجأ لإلسالم والمسلمين وظـل للـه علـى 
العالميـن وإقامـة لشعائـر الحـرم األميـن ويتولـى إعانـة إمارتكـم علـى وظائـف الدبـن ويجعلكـم ممـن أنعـم اللـه عليه من 

   . الم الكريم يخصكم ورحمة اهللا وبرآاتهالمجاهدين والس

الضرب الثاني أن تفتتح المكاتبة باسم المكتوب عنه وهو على صنفين الصنف األول ما يكتب به إلى بعض الملوك والرسم فيه 
اهللا ويؤتى بخطبة من فالن إلى فالن بألقابه ونعوته ونعوت آبائه على مـا تقـدم ثـم يؤتـى بالسالم ويقال أما بعد حمد   : أن يقال

وإلى هذا فإن آذا وآذا ويؤتى على المقصود إلى آخره ويختم بالدعاء ثم   : ثم يقال فإنا آتبناه إليكم آتب اهللا لكم آذا ثم يقال
   . بالسالم على نحو ما مر

طاعته من أمير آمـا آتـب ابـن الخطيـب عـن ابـن األحمـر إلـى بعـض ملـوك الغـرب يهنئـه بدخـول مدينـة بجاية في 
المسلمين عبد اله محمد ابن موالنا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن موالنا أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر 

أيد اهللا أمره وأعز نصره إلى محل أخينا الذي نصل له أسبـاب اإلعظام واإلجالل ونثني عليه بما له من آريم الشيم وحميد 
ببلوغ اآلمال ونجاح األعمال في طاعة ذي الجالل السلطان فالن ابـن السلطـان فلـان باأللقـاب الالئقـة بكـل  الخالل ونسر له

منهم وصل اهللا له سعدًا متصل الدوام دائم االتصال وصنعًا تتجلى وجوهه من ثنايا القبول واإلقبال وعزًا اتتفيأ ظالله عن 
   . طانك األسنى ويعتمد مقامكم المخصوص بالزيادة والحسنى ورحمة اهللا وبرآاتهاليمين والشمال سالم آريم بر عميم يخص سل
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أما بعد حمد اهللا الواهب الفاتح المانع المانح مظهر عنايته بمن خلص إليه قصده وقصر على ما لديه صدره وورده أبـدى مـن 
ة الوحي وثقاته بنجح الخوانم والفواتح والصرة محيـا النهـار الواضـح الـذي وعـد مـن اتقـاه مـق تقاتـه علـى ألسنة سفر

والسالم على سيدنا محمد رسولـه المبتعث لدرء المفاسد ورعي المصالح وسعادة الغدي والرائح منقذ الناس يوم الفزع األآبر 
أربح البضائع وقد طاحت بهم أيدي الطوائح وهاديهـم إلـى سـواء السبيـل بأزمـة النصائـح ومظفرهممـن السعـادة الدائمة ب

وأسنى المنائح والرضا عن آله وأصحابه وعترته وأحزابه الذين خلفـوه امتثاًال ألمر الصحائف وإعماًال للصفائح وآانوا لمته 
من بعده في االبتداء بسنته والمحافظة على سننه آالنجوم اللوائح والدعاء لسلطانكم السمى بالسعد الـذي يغنـى بوثاقـة سببـه 

ـه عـن زجـر البـارح والسانـح والعز البعيد المطارح السامي المطامح والصنع الجميل الباهر المالمح وال زال ووضـوح مذهب
   . توفيق اهللا عائدًا على تدبيرآم السعيد بالسعي الناجح والتجر الرابح

أعذب الجمام وأصفاها آما أسبـغ  آتب اهللا لكم من فضله أوفر األقسام وأوفاها وأوردآم من موارد عنايته -فإنا آتبناه إليكم 
   . عليكـم أثـواب المواهـب وأضفاهـا

وفضل اهللا هامية ديمه وعوائد اللطف  - حرسها اهللا  -من حمراء غرناطة  -  " وأبـدى لكـم وجـوه اللطائـف الجميلة وأحفاه   " 
مدية يعمل بين إرغام العدو الكافر وإهداء يصلها فضله وآرمه واإلسالم بهذا الثغر الجهادي مرعية ذممه وجاه النبوة المح

المسرات والبشائر سيفه وقلمه والسـرور بمـا يبلـغ مـن مزيـد سعدآم وميضه خافق علمه وودآم ثابت في مواقف الخلوص 
   . قدمه

عصمتكـم  وقد اتصل بنا ما آان من دخول حضرة بجاية حرسها اهللا في طاعتكم وانتظاها في سلك جماعتكـم وانقطاعهـا إلـى
تمسكهـا بأزمتكـم وعقدآـم منها ومن أخختها السبقة الذمام الخليقة بمزيد االهتمام على عقيلتي األقطار التي ال يجمع بينهما إال 

ملك همام وخليفة إمام ومن وضحت من سعادته أحكام وشهرت بعناية اهللا له أدلة واضحة وأعالم ومن جمع اللـه لـه بيـن البـر 
خيـول والجيـش المتدافـع السيـول والخصـب الـذي تنضـي مواجـده المستنجزة ظهور الخيول وبيـن البحـر المتراآـض ال

الشهيـر بنجـدة األسطـول وإنجامـز وعـد النصـر الممطـول ومرسى السفن التي تخوض أحشاء البحار وتجلب مرافق األمطـار 
   . واألقطـار وتتحـف علـى الناي بطرف األخبار

بجاية وما بجاية دار الملك األصيل العتيق وآرسـي العـز الوثيـق والعـدة إذا توقعـت الشـدة آـم ثبتت على الزلزال وصابرت 
مواقـف النـزال أمطاآـم السعـد صهوتهـا وأحلكـم التوفيـق ربوتهـا من غير مطاولة حصارن وال استنفاذ ذي وسع واقتدار وال 

السيـوف المالكيـة بنـي هاتيـن   " جنى الجنتين وتختـال فـي حلتيـن وتجمـع بفتيـا   " عيدة تتفيأ تسور جدار فأصبحت دولتكم الس
   . األختيـن أوزعكم اهللا شكرها من نعمة جلت مواهبها ووضحت مذاهبها وصنيعة بهـرت عجائبهـا

م أهلها الذين لكم تذخرن وبمن دونكم وإذا آانت عقائل النعم تخطب أآفاءها وموارد المنن تعرض على الوراد صفاءها فأنت
تسخر فإنكم تميزتم بخصال العفاف والبسالة والحسب والجاللة وأصبحتم في بيتكم صدرًا وفي هالة قومكم بدرًا مواقفكم شهيرة 

ـم المنثالـة وسيرتكم في الفضل ال تفضلهـا سيـرة ونحـن نهنئكـم يمـا منحكـم اللـه مـن انفسـاح اإليالـة ونمـو الجاللـة والنع
بسلطان ألقى عنانه إلى مثلكم قد أختار لقياده وأرتاد فسعد في أرتياده وتكفل الحزم بحفظ بالده وصون طارفه وتالده وآـأن بـه 

   . قـد استولـى علـى آمـاده وتطـاول لـإرث أجـداده

   . بالشـرع إنفـاذه إليكم وإنهاؤه وحـب وجـب  " تأسـس بنـاؤه وآرمـت أبنـاؤه   " ود  -علـم اللـه  -ولنـا فيكـم 

وغرضنـا الـذي نؤثـره علـى األغـراض والمقاصـد ونقدمـه بمقتضى الخلوص الذي زآت منه الشواهد أن تتصل بيننا وبينكم 
المخاطبة وتتعاقب المواصلة والمكاتبة واهللا عز وجل المعين على ما يجب لودآم من بر تكفل واجبـه وتوضـح مذاهبـه 

اد جميـل يتسـاوى شاهـده وغائبـه وهـو سبحانـه يصـل سعدآـم ويحرس مجدآم والسالم الكريم يخصكم ورحمة اهللا واعتقـ
   . وبرآاته

   . الصنف الثاني ما يكتب به إلى الرعايا والحكم فيه على نحو ما تقدم في الصنف الذي قبله إال أنه يخاطبهم بأوليائنا

ر أيضًا إلى بعض رعاياه بمدينة المرية باألندلس بالبشارة بموت الطاغية ملك قشتالة آما آتب ابن الخطيب عن ابن األحم
مـن األميـر عبـد اللـه يوسـف ابـن موالنـا أميـر المسلميـن أبـي الوليـد   : بجبل الفتح ورحيل قومه به إلى بالدهم ما صورته
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إلى أوليائنا في اهللا تعالى الذين نبادر إليهم بالبشائر إسماعيل ابن فرج بن نصر أيد اهللا أمره وأعز نصره وأسعد عصره 
القائد بالمرية   : السافرة الغرر ونجلو عليهم وجوه الصنائع اإللهية آريمة الخبر والخبر ونعلم ما لهم من الود الكريم األثر

هم اهللا عوارف األداء وأوزعهم شكر والقاضي بها والفقهاء واألشيـاخ والـوزراء واألمـراء والكافـة والدهمـاء مـن أهلهـا عرف
   . نعمة هذا الفتح الرباني الـذي تفتحـت لـه أبـواب السماء وأنشرت معجزاته ميت الرجاء في هذه األرجاء

   . سالًم آريم طيب بر عميم تنشق منه نفحات الفرج عاطرة األرج ورحمة اهللا وبرآاته

ها ومتدارك هذه األمة المحمدية بالصنع الذي تجلى لها ملء أحداقها والرحمة أما بعد حمد اهللا فاتح أبواب األمل بعد استغالق
التي مدت على النفوس واألموال والحرمات واألحوال ضافي رواقها والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد رسوله الذي 

تي بهرت العقول بائتالقها الذي لم ترعه دعوته هي العروة الوثقى لمن تمسـك باعتالقهـا وأقام على ميثاقها ذي المعجزات ال
في اهللا الشدائد على اشتداد وثاقها وفظاعة مذاقها حتى بلغت آلمة اهللا ما شاءت من انتظامها واتساقها والرضـا عـن آلـه 

   . وصحبـه وعترتـه وحزبـه الفائزيـن فـي ميـدان الدنيـا والديـن بخصـل سباقهـا

وال زائد بفضل اهللا  - حرسها اهللا  - لكم شكرًا لنعمه ومعرفة بمواقع آرمه من حمراء غرناطة آتب اهللا - فإنـا آتبنـاه إليكم 
سبحانه إال ما أمن األرجاء ومهدها وأنشأ معالم اإلسالم وجددها وأسس أرآان الدين الحنيف وأقـام أودهـا وأنتـم األوليـاء 

ن الخلوص والصفاء وإلى هذا فقد علمتم ما آانت الحال آلت إليه من الذيـن نعلـم منهـم خلـوص األهـواء ونتحقـق مـا عندهم م
ضيقة البالد والعباد بهذا الطاغية الذي جرى في ميدان األمل جري الجموح ودارت عليه خمـرة النخـوة والخيـالء مع الغبوق 

اره وتوجهت إلى استئصال والصبوح حتى طفح بسكر اغتراره ومحص المسلمون على يديه بالوقائع التي تجاوز منتهى مقد
نور اهللا بناره ونازل جبل الفتح فشد مخنق حصاره وأدار أشياعه في البر   " يطفيء   " الكلمة مطامع أفكـاره ووثـق بأنـه 

والبحر دور السوار على أسواره وانتهز الفرصة بانقطاع األسباب وانبهام األبواب واألمور التي لم تجر للمسلمين بالعدوتين 
ألوف الحساب وتكالب التثليث على التوحيد وساءت الظنون في هذا القطر الوحيد المنقطع بين األمم الكافرة والبحور على م

الزاخرة والمرام البعيد وإننا صابرنا باهللا تيار سيله واستضأنا بنور التوآل عليه في جنح هذا الخطب ودجنة ليله ولجأنا إلى 
حبله المتين بأوثق العالئق وفسحنا مجال األمل في ذلك الميدان المتضايق وأخلصنا هللا  من بيده نواصي الخالئق واعتلقنا من

مقيل العثار ومولـى أولـي االضطـرار قلوبنـا ورفعنـا إليـه أمرنـا ووقفنـا عليه مطلوبنا ولم نقصر ذلك في إبرام العزم 
ا يلينا من بالده على األحيان فرحم اهللا انقطاعنا إلى واستشعار الحزم وإمداد الثغور بأقصى اإلمكان وبعـث الجيـوش إلى م

آرمه حين لجأنا إلى حرمه فجال بفضلـه سبحانـه ظلـام الشـدة ومـد علـى الحريـم واألطفـال ظلـال رحمتـه الممتـدة وعرفنا 
واحتشاد األحزاب عوارف الصنع الذي قدم به العهد على طول المدة ورماه بجيش من جيوش قدرته أغنى عن إيجاف الرآاب 

وأظهر فينا قدرة ملكه عند انقطاع األسبـاب واستخلص العباد والبالد من بين الظفر والناب فقد آان سد المجاز بأساطيله وآاثر 
آلمة الحق بأباطيلـه ورمـى الجزيـرة األندلسية بشوبوب شره وصيرها فريسة بين غربان بحره وعقبان بره فلم يخلص إلى 

على العمل  -والحمد هللا  -انهم مرفقة إال على الخطر الشديد واإلفالت من يد العدو العنيد مع توفر العزائم المسلمين من إخو
   . الحميد والسعي فيما يعود على الدين بالتأييد

إذ وبينما شفقتنا على جبل الفتح تقيم وتقعد وآلب األعداء عليه يبرق ويرعد واليأس والرجاء خصمان هذا يقرب وهذا يبعد 
طلع علينا البشير بانفراج األزمة وحل تلك العزمة وموت شاة تلك الرقعة وإبقاء اهللا على تلك البقعة وأنه سبحانه أخذ الطاغية 

أآمل ما آان اغترارًا وأعظم أنصارًا وزلزل أرض عزه وقـد أصابـت قـرارًا وأن شهـاب سعـده أصبـح آفـًال وعلـم آبره 
لكوت السموات واألرض طرقه بحتفه وأهلكه برعم أنفه وأن محلته عاجلها التباب والتبار وعاثت انقلب سافًال وأن من بيده م

في منازله النار وتمخض عن سوء عاقبته الليل والنهار وأن حماتها يخربون بيوتهم بأيديهم وينادي بشتات الشمل لسان مناديهم 
عناية اهللا رواق مضـروب والربـاط الـذي مـن حاربـه فهـو المعقل الذي عليه من   : وتالحق بنا الفرسان من جبل الفتح

المحروب فأخبرت بانفراج الضيق وارتفاع العائق لها عن الطريق وبرء الداء الذي أشرق بالريق وأن النصـارى دمرهـم اللـه 
أسالبها وأموالها فبهرنا والنهب والنار ب  " للسهب   " جـدت فـي ارتحالهـا وأسرعـت بجيفة طاغيتها إلى سوء مآلها وسمحت 

هـذا الصنـع اإللهـي الـذي مهـد األقطار بعد رجفانها وأنام العيون بعد سها أجفانها وسألنا اهللا أن يعيننا علـى شكـر هـذه النعمة 
ي التي إن سلطت عليها قوى البشر فضحتها ورجحتها وأو قيست بالنعم فضلتها ورأينا سـر اللطائـف الخفيـة آيـف سريانه ف

الوجود وشاهدنا بالعيان أنوار اللطف اإللهي والجود وقلنا إنما هو الفتح األول شفع بثان وقواعد الدين الحنيف أيدت من صنع 
   . اهللا ببيان
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اللهم لك الحمد على نعمك الباطنة والظاهـرة ومننـك الوافـرة أنـت ولينـا فـي الدنيـا واآلخـرة وأمرنـا للحيـن فقلـدت لبـات 
ابـر بهـذا الخبـر وجليـت فـي جماعـات المسلمين وجوه هذا الفتح الرائق بالغرر وعجلنا تعريفكم به ساعة استجالئه وتحقق المن

أنبائه لتسحبوا له أثواب الجـذل ضافيـة وتردوا به موارد األمل صافية فأنما هو ستر اهللا شمل أنفسكم وحريمكم وأمانة آفل 
وتملـوا بالعيـش فـي ظلـه وواظبـوا حمـد اللـه ولي   " وبشـروا بـه اإلقامـة والـأذان   " لـآذان ظاعنكم ومقيمكـم فقرطـوا بـه ا

الحمد وأهله وانشروا فوق أعواد المنابر مـن خطابـه رايـة ميمنونـة الطائـر واجعلـوا هـذه البشارة سجًال في فرقان البشائر 
اتصال آرمه وعرفوا بذلك من يليكم من الرعية ليأخذ مثل أخذآم ويلحظ فشكر اهللا سبحانه يستدعي المزيد من نعمه ويضمن 

هذا األمر بمثل لحظكم فحقيق عليكم أ تشيدوا بهذا الخبر في الحاضر والباد وتجعلوا يوم عاشوراء الذي تجلى فيه هـذا الصنـع 
عه عرًا حسانًا والسالم الكريم يخصكم ثالـث األعيـاد واهللا سبحانه يجعله للمسرات عنوانًا ويطلع علينا وعليكم وجوه صن

   . ورحمة اهللا وبرآاته

   . والرسم فيه ا يقال أما بعد حمد اهللا أو أما بعد فالحمد هللا ويؤتـى بخطبـة  " أما بعد   " األسلوب الثالث أن تفتتح المكاتبة بلفظ 

يتخلص إلى المقصودويؤتى عليه إلى آخره ويختم بالدعاء  فإنـا آتبناه إليكم من موضع آذا آتب اهللا لكم آذا وآذا ثم  : ثـم يقـال
   . ثم بالسالم

   . آما آتب ابن الخطيب عن ابن األحمر من األندلس

أمـا بعـد حمـد اللـه محسـن العواقـب ومخلـد المناقـب ومعلـي المراقـي في درج علية المراقب ومسخـر النجـم الثاقـب فـي 
   . حسنـى للتوآـل عليه المراقب ناسخ التمحيص بالعناية والتخصيص لتظهر حكمة المثيب والمعاقبالغسـق الواقـب والكفيـل بال

   . والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد رسوله الماحي الحاشر العاقب ذي القدر المسامي للزهر المصاقب

آتب اهللا لكم تولي المواهب ووضوح  -فإنا آتبناه إليكم والرضا عن آله الذين آانوا في سماء ملته لهداية أمته آالشهب الثواقب 
من حمراء  -المذاهب ووقوف الدهر لديكم موقف الثائـب مـن القدح النائب ووالى لديكم مفاتحة الكتب المهنئة بفتوح الكتائب 

ما سناه اهللا لكم من وفضل اهللا بتعرف صنعه لكم هامي السحائب وآفيل بنيل الرغائب والسرور ب - حرسهـا اللـه  - غرناطة 
   . استقامة أحوالكم شأن الشاهد والغائب والرائح واآلئب

   . والحمد هللا على ما توالى من األلطاف والعجائب

وقد وصـل آتابكـم الـذي أآـد السـرور وأصله وأجمل مقتضى البشرى وفصله ونظم خبر الفتح ووصله وراش سهم السعادة 
له وأحرز حـظ السعـاة وحصلـه تعرفـون مـا أتـاح لكـم اللطيـف الخبيـر والولي النصير من والسداد والعناية واإلمداد ونص

الصنع الذي ابتسق نظامه والنصر الذي سنت في أم الكتاب أحكامه والعز الذي خفقت أعلمه والتوفيق الذي قرطست الغرض 
ير وأدال الخبر وجعل العاقبة الحسنى لمن صبر سهامه وأنكم من بعد الكائنة التي راش لطـف اللـه بها وجبر وأحسن الخ

وجهزتم الجيوش المختارة والعساآر الجرارة يقودها الخلصان من الـوزراء وتتقـدم رايتهـا ميامـن الـآراس فكتـب اهللا ثبات 
س اآلجـال أقدامها وتولي نصر أعالمها ولم يكن إال أن حمي وطيـس النـزال ورجفـت الـأرض لهول الزلزال وتعوطيـت آـؤو

فـي ضنـك المجـال ودجـا القتـام وتوهـم مـع فضـل اللـه االغتنـام وعبـس الوجـه العبـاس وضحـك النصـل البسـام وأورد 
الخيـل مـوارد الطعان اإلقدام فكان لحزبكم الظهور الذي حكم المهندة في الرقاب والسمر الطوال في الثغر ثم في األعقاب 

عيون االرتقاب وحط عن الصنع الجميل ما ران من الناب وأن من بغى عليكم حسب ما قررتم وبشرت برؤية هالل الفتح 
وعلى نحو ما أجملتم وفسرتم من شيوخ الغرب المجلبة ووجوه الخدم المنتمية إلىحسن العهد المنتسبة تحصل في حكم 

لمرغوب واهللا مقلب القلوب وشيمتكم استرقاقكم وتحت شد وثاقكم وربما أسف المكروه عن المحبوب وانجلى المرهوب عن ا
في ائتالف النافر واألخذ من فضل العفو بالحظ الوافر آفيل لكم بالصنع السافر واهللا يحملكم على ما فيه رضاه ويخير لكم فيما 

ه قضاه فسررنا بما اتصل لكم من الصنع واطرد ورحبنا بهذا الوارد الكريم الذي ورد وشكرنا فضلكم فـي التعريـف بخبـر
المـودود والشـرح لمقامـه المحمـود وآتبنا نهنئكم به هناء مشفوعًا وبالدعاء لكم متبوعًا واهللا يطلع من توالي مسرتكم على ما 

   . يبسط اآلمال وينجح األعمال ويفسح في السعد المجال
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والذي عندنا من ودآـم أعظـم مـن استيفائـه بالمقـال أو نهـوض اليـراع بوظائفـه الثقـال يعلـم ذلك عالم الخفيات والمجازي 
   . بالنيات سبحانه

   . واهللا يصل سعدآم ويحرس مجدآم والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

ذين أمور الخالفة الالحقين بشأو الملوك وفيه جملتان مكاتبات الطرف الثاني عشر في الكتب الصادرة عن وزراء الخلفاء المنف
أن المكاتبة من الوزير إلى   " صناعة الكتاب   " وزراء خلفاء بني العباس أما وزراء إقطاعاتها فقد ذآر أبو جعفر النحاس في 

   .  " عليه وأدام آرامته له أطال اهللا بقاء أمير المؤمنين وأعزه وأيده وأتم نعمته   "   : الخليفة في زمانه آانت

أطال اهللا   "   : وإن آانـت المكاتبـة مـن الوزيـر إلـى مـن دونـه فدعـاؤه له  :  " ذخيـرة الكتـاب   " قال ابـن حاجـب النعمـان فـي 
   .  " بقاءك وأدام تأييدك وتمهيدك وآرامتك 

   .  " أطال اهللا بقاءك وأدام عزك وحراستـك   " ودونه 

   . وعلـى مقـدار المكاتـب يكـون الدعـاء  : القـ

   . وأقسامـه آثيـرة

أطال اهللا بقاءه وأدام تمكينه ورفعته وبسطته وعلوه   " إن أعالها يومئذ   : ثـم ذآر األدعية العامة بعد ذلك على الترتيب فقال
   .  " وسموه وآبت أعداءه وحسدته 

   .  " وارتقاه ورفعته وسنـاه وتمهيـده وآبـت أعـداه  أطال اهللا بقاه وأدام تمكينه  " ودونه 

   .  " أطـال اهللا بقاه وأدام تأييده ونعماه وآبت أعداه   " ودونـه 

   .  " أطـال اللـه بقـاه وأدام تأييـده وحـرس حوبـاه   " ودونه 

   .  " أطـال اهللا بقاه وأدام تأييده ونعماه   " ودونـه 

   .  " أطال اهللا بقاءه وأدام نعماءه   " ودونه 

   .  " أطـال اللـه بقـاءه وأدام عـزه   " ودونـه 

   .  " أطـال اللـه بقـاءه وأدام توفيقـه وتسديده   " ودونـه 

   .  " أطال اهللا بقاءه وأدام سداده وإرشاده   " ودونه 

   .  " أطال بقاءه وأدام حراسته   " ودونه 

   .  " أدام اهللا تأييده وتمهيده   " ه ودون

   .  " أدام اهللا توفيقه وتسديده   " ودونه 

   .  " أدام اللـه عـزه وسنـاه   " ودونه 

   .  " أدام اللـه عـزه   " ودونـه 
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   .  " أدام اللـه حراستـه   " ودونـه 

   .  " أدام اهللا آرامته   " ودونه 

   .  " متـه أدام اللـه سال  " ودونـه 

   .  " أدام اللـه رعايتـه   " ودونـه 

   .  " أدام اهللا آفايته   " ودونـه 

   .  " أبقاه اهللا   " ودونه 

   .  " حفظه اهللا   " ودونه 

   .  " أعزه اهللا   " ودونه 

   .  " أيده اهللا   " ودونه 

   .  " حرسه اهللا   " ودونه 

   .  " أآرمه اهللا   " ودونه 

   .  " وفقه اهللا   " ودونه 

   . سلمه اهللا  " ودونه 

   .  " ودونه رعاه اهللا 

   .  " عافاه اهللا   " ودونه 

أطال  -والرسم فيه أن يقال آتابي   " آتابي   " األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلفظ   : ثم المكاتبات الصادرة عنهم على أسلوبين
واألمر على آذا وآذا وموالنـا أميـر المؤمنيـن أو والجانـب األشرف ونحو ذلك على حال آذا  - نا اهللا بقاء سيدي أو بقاء موال

   . ثم يتخلص إلى المقصد بعد ذلك بما يقتضيه المقام ويختم بقوله ورأي حضرة سيدنا أعلى

آمـا آتـب بعـض الكتـاب عـن الوزيـر قوام الدين بن صدقة إلى بعض وزراء ملوك زمانه في معنى أمير مكة المشرفة وما 
ومواهـب اللـه سبحانـه في  - أطـال اللـه بقـاء حضـر سيدنـا  - آتابـي   : آان بينه وبين أمير الحاج في بعض السنين ما صورته

   . على اإلرادة مقابلة بالشكر المؤذن لها بالدوام والزيادة والحمد هللا رب العالمينأمر موالنا أمير المؤمنين جارية 

وقد تتابعت المكاتبـات فـي أمـر النوبـة المكية تتابعًا علمه السامي به محيط والعذر في اإلضجار بها مع إنعام النظر بسببها 
كة بما نفذ علـى جهتـه ليعلـم منـه وممـا ال ريب أنه أصدره مبسوط وبعد ما صدر آنفًا في المعنى المذآور وصل آتاب زعيم م

أنـه قـد اتضـح تفريـط مـن فـرط فـي هـذه النوبـة   : حقائق األحوال بغيـر شـك -أعاله اهللا  - إلى الديوان العالي السلطاني 
زال يجمـح براآبـه ويريه سوء عواقبه وأسبـاب ثمـرة الهـوى الـذي مـا   " رب واثـق خجـل   " وعجـل وتحقـق المثـل السائـر 

وعلم أنه لم يخط فيما شرع فيه واستمرت علـى الخطـأ أواخـره ومباديـه إال بوعـد أخلـف ومـال أتلـف وخطـر ارتكب 
وصواب تنكب وحزم أضيع وهوى أطيع حتى آان قصاراه دفع الالئمة عنه فإنـه أوصـل الحجيـج إلـى مقصودهـم وأعادهـم 

واصل حتى أدرآوا من أداء الفريضة مرادهم وهل اعترض دون هذا األمر مانع أو آان عنه دافع لوال ما صوره وأحسـن الت
من األسباب التي أفسد بها األمور وأوغر بمكانها الصدور وآفل بعد ما قرره من ذلك ومهده ما عكسه سفه الرأي عليه وأبعده 
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مع أم أي الئمة عنه تندفع وقد جرت الحال على ما علم وتحدث بانخراق العجز عن الوصول إليه وأي عذر في هذا المقام يست
حجاب الهيبة آل لسان ناطـق وفـم ووقـع االتفـاق من آافة الحاج على أن تمسك نائب مكة بطلب الرضا وتكفيل خصمه 

األلباب وعمله بما أصدره  باستدراك مـا تلـف منـن التفريـط فـي معايشـه ومضـى ونظـره فـي العاقبـة التي ينظر فيها ذوو
الديوان العزيز من مكاتبة أمر فيها بالطاعة وخطـاب وهـو الـذي لـأم النوبـة وشعبهـا وسهل عسيرهـا ومستصعبهـا ولـو 

افتقـرت إلـى سعـي أميـر الحـاج واجتهـاده وإبراقـه بعسكـره وإرعاده لكان الحج ممتنعًا والخطر العظيم متوقعًا ولم يحصل 
إال علـى التغريـر بالنفـوس والجـود منهـا بكـل مضنـون به منفوس ثم عرب الطريق الذي ما زال أمير الحاج في حقهم الوفد 

  " الطريق   " خاطبًا وإلآرامهم بالقول المتكرر طالبًا وجاعًال ما لعله يتأخر من رسم أحدهم من دواعي الخطر في سلـوك 
ألودية يتلو من النهب واالجتياح واألذى العائد على فاعله باالقتراف العظيم الوزر المردية وموجبات الفساد في المناهل وا

واالجتراح بما يؤلم شجاعة القلوب ويحرقها ويبكي العيون ويؤرقها ولقد انتهى أن العسكر المنفـذ أمامـه آـان يتنقـل فـي 
اءهم حيًا فحيًا ويتخلل الفجاج فجًا ففجًا فـإذا هضـاب البريـة وغيطانهـا وينقب عن منازل العرب وأوطانها فيستقري أحي

شارفـوا قبيلـة منهـم طلـب النجـاة منهـم بالحشاشـات رجالهـا وأسلمت إليهم نساؤها وأطفالها وأموالها فيتحكمون في ذلك تحكم 
ريم آل بريء غافل لم من استحل موقفه في إباحة محارم اهللا ومقامه وأمـن مكـره الحائـق بالظلمين وانتقامه ويستبيحون ح

النظر عند هذا الفعل في حفظ عرب الطريق وآيف عزب عنه   " من   " يقارف ذنبًا وطائف ال يستحق غارة وال نهبًا فأين آان 
في هذا الرأي منهج التوفيق وهل تتصور الثقة بكل قبائل العرب عن إفساد اآلبار والمصانع والعبث بكل مستطاع في المناهل 

صة إذا علموا أن الذي ظلمهم وأباح حرمهم هو السالك للطريق آنفًا والمتمكن فيهم من معاودة األذى الذي والمشارع خا
أضحى آل به عارفًا واستـدراك الفـارط فـي هـذا األمـر المهـم متعيـن ووجـه الرأي فيه واضح متبين واإلشارة في آتاب 

إعادة ارتفاعه المأخوذ ورسومه على التمام والكمال إليه   " من   " ليه زعيم مكة إلى ما جرى من المعاهدة واستقرت القاعدة ع
   . أدل األدلة على بعد النوبة من االلتئام ودخول الخلل عليها وانحالل النظام وتعذر الحج في المستقبل

زهـا الالمحـة ببديهتهـا على أن من أفسدها لم يتأمل لنفسه طريق الصدر حين أوردها واأللمعية السامية المعزية حرس اهللا ع
العواقـب المستشفعـة سرائرها بالرأي الثاقب أهدى إلى تدبيرها بما يستدرك الفارط ويتالفى غلط الغالط ويعيد األحوال إلى 

جدد الصالح وسننه ويجريها على أجمل قانون مألوف وأحسنه وما أواله بالتقديم فـي هـذا المهـم الـذي ال أحـق منـه باالهتمـام 
والجـد الصادق التام بما تطمئن به النفوس إلى صالحه وانتظامه وارتفاع آل مخشي من الخلل الداخل عليه وانحسامـه 

واإلعلـام فـي الجـواب بمـا يقـع السكون إلى معرفته ويحصل األنس والشكر في مقابلته ورأي حضرة سيدنا أعلى إن شاء اهللا 
   . تعالى

أصدرت هذه المكاتبـة أو هـذه الجملـة واألمـر علـى آـذا وآـذا   : كاتبة بلفظ اإلصدار مثل أن يقالاألسلوب الثاني أن تفتتح الم
بعـد أن يدعـى للمكتـوب إليـه بعـد لفـظ اإلصـدار ثـم يتخلص إلى المقصود بما يليق بالمقام ويؤتى على القصد إلى آخره ويختم 

   . ورأي حضرة سيدنا أعلى  : بقوله

 -أصـدرت هـذه الجملـة   : الوزير قوام الدين بن صدقة أيضًا إلى ملك سمرقند جوابًا عن آتاب وصل منه إليه آما آتب عن
ال زالت مطالع سعوده منيرة وأعواد عالئه  -ومواهـب اللـه سبحانـه فـي الجنـاب األشرف  - أطـال اللـه بقـاء حضـرة موالنـا

   . آهلة الربوع عذبة الينبوع قارة ال يظعن رآبها دارة ال يعز حلبها والحمد هللا رب العالمين - مورقة نضيرة 

علبك ووقفت عليه وعرفت فحـواه وتضاعـف  ووصل آتابه أدام اهللا علوه الصادر على يد الشيخ األجل العالم أبي الحسن بن
الشكـر للـه سبحانـه بمـا حـواه مـن اطـراد األمـور واتساققهـا وطلوع شمس النجح في سماء مباغيه وإشراقها وأحدث ابتهاجًا 

ترنة به علـى بوروده متوفرًا واغتباطًا بما أواله جلت آالؤه من صنعه الذي أصبح ذنب األيام معه مغتفرًا وعرضت خدمته المق
مجالـس العـرض الشريفـة قدسهـا اللـه مشفوعـة بذآر ما لبيته الكريم وسلفه الزاآي األرومة من المآثـر التـي أضحـى بهـا فـي 
الفخـر علمـًا وعلـى ناصيـة المجـد محتويـًا محتكمـًا فـي ضمن إيضاح المحاسن التـي أصبـح أيـد اهللا سموه بها منفردًا ولنجاد 

مد بحسبها مقلدًا والمواقف في الطاعة اإلمامية التـي أصبحـت غـرة فـي جبهة الزمان ولم يسع في مثلها لغيره قدمان المحا
وانتهت في تمكين القواعد وتوطيدها وتأآيد األحوال وتمهيدها والتجرد في تحصيل األرب وتيسير المطلب إلى ما يوجبه الود 

الشوائب واألدناس فأنست في مقابلـة ذلـك مـن االلتفات إلى ما أوردته مما يبين المحصف األمراس والمصافاة الخالصة من 
عن لطف مكاتبته بالموقف األشرف ويعـرب ويصفـو مـورد الفخار بمثله ويعذب وجدد من التشريف والزيادة فيه ما يوفي 

ولده أيد اهللا علوه والمطيفين بحضرته على الذي تقدمه قدرًا ويجل طوقه عن أن يرضى عمرًا وشفع ذلك بتنفيذ التشريفات ل
والالئذين بحوزته وابتدائهم باإلحسان واإلنعام والتكرمة الموفية على المرام إآبارًا لشأنه وإبانـة عن محله من اآلراء الشريفة 
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الذي افترت ثغوره  مكان التجرد في هذه الحال وصدق السعي -أيد اهللا علوه  - ومكانه وإيثارًا إلعظام أمره وإعالء قدره ليعلم 
   . عن نجح اآلمال وأرجو أن يصادف حسن المقام في ذلك عنده موقعه ويلقى لديه اعترافًا يوافق مرآه مسمعه

فأما اإلشارة إلى المشار إليه في التوزع لتلك الهنات الجارية التي ما زالت األيام بمثلها جائية واالسبتشار بزوال ما عرض 
شرف إلى أآمل أحواله وقد عرفها بمزيـد االعتـداد والشكـر قائلهـا ولـم يكـن الـذي جـرى ممـا واضمحالله وعود الرأي األ

يشعـب فكـرًا أو يتـوزع سرًا فإن االعتـداد األشـرف آـان بحمد اهللا محفوظًا واالجتهاد في الخدمة بعين االعتراف والرضا 
وما زالت ثغور األيام في آل وقت عن الزيادة باسمـه وسحبـه ملحوظًا لـم تحلـه حال متجدده وال رتعت الحوادث مورده 

بنجـح اشتطـاط اآلمـال ساجمـه والمنـدوب لتحمـل المثـال ومـا يقتـرن بـه من التشريف فالن وهو من أعيان العلماء ومن له 
الوافرة وما زالت مذاهبه في خدمه  في ميدان السبق شأو القرناء وله في الدار العزيـزة مجدهـا اللـه الخدمـة الوافية والمكانة

حميدة ومقاصده على تقلب الحاالت مرضية سديدة وجدير بتلك األلمعية الثاقبة أن تتلقى ما يورده باإلصغاء وتقابل النعم 
ية المسداة إليه بالشكر الماطر األنواء وتوقظ ناظر اهتمامه للنهوض بأعباء الخدمة اإلمامية وحيازة المراضي المكرمة النبو

وتمهي عزيمتها فيما يكون باإلحماد األشرف محظيًا وألمثال هذا العرف المصنوع مستدعيًا ولرأي حضرة سيدنا في ذلك علو 
   . رأي إن شاء اهللا تعالى

الجملة الثانية في الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء الفاطميين بالديار المصرية مكاتبات وزراء الخلفاء الفاطميين فقـد ذآـر 
أنـه إذا آانـت المكاتبـة مـن الوزيـر إلى من دونه تكون بغير   " مـواد البيـان   " ـي بـن خلـف مـن آتـاب دولتهـم فـي آتابـه عل

وهو أن يفتتح   : تصدير إال أن الخطاب فيها يجب أن يبنى على أقدار المخاطبين في والـذي وقفـت عليه منه أسلوب واحد
ويتعرض فيه لذآر حال الخالفة والخليفة ثم يتخلص إلى المقصود بما يقتضيه الحال   " ألمر على آذا آتابنا وا  " الكتاب بلفظ 

   . ويؤتى عليه إلى آخره ويختم بالدعاء

أطال اهللا بقاء  -آتابنا   : آخـر خلفائهـم إلى بعض الملوك ما صورته  : آمـا آتـب القاضـي الفاضـل عـن بعـض وزراء العاضـد
ن مودة ظاهرة األسباب متظاهرة األنساب ضافية جلباب الشباب وعوائد عوارف ال يتنكر معروفها ووفود فوائد ال ع - الملك 

يتصـدع تأليفهـا ومساعـي مساعـد ال ينقص معروفها وال ينفض مسوفها وسعادة بالخالفة التي عدق إليـه أمرهـا وأوضـح 
   . سرهـا ومأل سرائرها وسريرها وأطلع شمسها وقمرها

بموالنا وسيدنا أمير المؤمنين تتوالى ميامنهـا وتتلـأأل محانسهـا وتشـرف درجاتهـا وتتضاعـف سعادتهـا والكلمـة قائمـة علـى 
أصولها وأمور الخلق جارية على ما هو لها نظام اإلسالم بسياستها ال يهي وسياقة الدوام في سعادتها ال تنتهي واهللا الموزع 

 -أدام اهللا إقبال الملك المعظم  -لة في اإلنهاض لما نهضت فيه النية وقصرت عنه المنن ولم نزل شكر هذه المنن المسؤو
معظمين ألمره عارفين نبل قدره وجليل فخره مشيدين بجميل ذآره وجزيل نصره معيدين لما تتهادى األلسن من مستطاب 

لذآر اسمه الكريم إال بصيامه وشكره مورديـن ممـا هـو  نشره قارئيـن مـن صفحات األيام ما أمدها به من بشره غير مستيمنين
يبلغـه مـن بـارع ضرائبـه بالمقامـات الشريفـة مـن آثـار سلفـه ومآثرهـم ومأثور مكارمهم ومفاخرهم واستناد المكرمات إلى 

ي األمـور وشدادهـم الثغـور أولهم وآخرهم ومشهور ذبهم عن الملة ودفاعهم عن أهل القبلـة وسدادهـم فـي األمـور وسدادهـم فـ
وسيادتهـم الجمهور واستقاللهم بالمشقات المتقدمة وإخمادهم أمـور الدولـة العلويـة التـي اشتهـر بهـا منهـم األآابر وورثها 
آابـر عـن آابـر وحافظـوا منهـا علـى سيـرة معـروف ال ينسـخ وعقـد صفـاء ال يفسخ وسريرة صدق تستقر في الضمائر 

وتتوضح بها غرة في جباه السبق وتشدخ وتستهدي عند إيراد هذا الذآر العطر والثناء المشتهر من الدعوات الشريفة  وترسخ
العاضدية بالنجح المتوضحة عن مثل فلق الصبح وما يتهلل لمساعيه بالميامن المستهلة ولمراميه باإلصابة المتصلة بينـه وبيـن 

بكتاب منه نهجنا فيه طريقها الالحب واستدعينا به إجابته التي تتلقى بالمراحـب وأعلمنـاه  هذه الدولة العالية والخالفة الحالية
أن تمـادي األيـام دون المراسلـة وتطاولهـا وتنقـل األحوال والدول وتناقلها ال يزيد مودته إال استحكام معاقد وانتظام عقائد 

بغـرض المرمـى المتباعـد وال تفـرق المسافـات القواصي ما بين ووفاء مواعد وصفاء موارد وأنه ال تباعد بيـن القلـوب 
   . النيات القواصد

فلما تأخرت اإلجابـة تقدمـت االسترابـة وتناجـب الظنـون المعتلجـة وتراجعـت الـآراء المختلجـة بأن الرسول عاقته دون 
إلى جنابه وال أسعد السعي بطروق جنابه الذي تنال المقصد عوائق وتقسمته من األحداث دون الطريق طرائق فلم ترد المكاتبة 

السعادة وتجنى به وإال فلو أنـه أم لـه بلـغ مـا أملـه ولـو وصلـه ألجـاب عمـا أوصلـه لـأن مكارم خالئقه تبعث على التبرع 
   . رفوضبالمسنون فكيف بقضاء المفـروض وشرائيـف طرائقـه تأبـى للحقوق الواجبة أن تف لديه وقف المطرح الم
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فجددنا هذه المكاتبة مشتملة على ذلك المـراد وفاوضنـاه بمـا يعيـره اإلصغـاء ويجنبـه اإللغـاء ويحسـن لـه اإلنصـات وال 
يحتـاج فيه إلى الوصات ورسمنا أن يكتمه حتى عـن لسانـه وأن يطويـه حتـى عـن جنانـه وأن يتمسـك باألمـر النبـوي في 

انه فمن حسن الحزم سوء الظن وهل ألرباب األسرار فرج إال ما دامت في السجن وقد استلزمنا استعانته على أمره بكتم
المرتهن لما استعظمنا الرهن وفوضنا إلى من ال يعترينا فيـه الوهـم وال منـه الوهـن ونحـن تحببنـا بمـا يعلـم به حسن موقع 

حـب بمودتـه مجـال الجمـال واللـه سبحانـه يؤيـد الملـك بنصـر رسالة االسترسال وبما يبين به عن داللة اإلدلـال وبمـا ير
تستخـدم لـه األقـدار وسعـادة ال تتصـرف في تصريفها أحكام الفلك المدار وإقبال يقابل آراءه وآدابه في فاتحة الورد وعاقبة 

   . اإلصدار وعز ال يزال منه متوقًال في درجات االقتدار إن شاء اهللا تعالى

االتباع الى الملوك وفيه ثالث جمل الجملة األولى في المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الشرق إليهم في الزمن  مكاتبات
   . ويدعى للمكتوب  " آتابي   "   : المتقدم مكاتبات اتباع ملوك الشرق وهي على أسلوبين األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلفظ

 .   

د بما تقتضيه الحال ويخاطب السلطان في أثناء الكتاب بموالنا أو بموالنا الملك ويعبر المكتوب آذا وآذا ويتخلص إلى المقصو
   . فإن رأى أن يفعل آذا فعل إن شاء اهللا تعالى  : عنه عن نفسه بتاء المتكلم ولفظ اإلفراد ويختـم بقولـه

   . تابويدعى للمكتوب إليه بطول البقاء مع التعرض لذآر الخليفة في أثناء الك

أحد نواب بني بويه إلى عضد   : وهـذه نسخـة آتاب من هذا األسلوب آتب به أبو إسحاق الصابي عن أبي الفضل الشيرازي
 -أطال اهللا بقاء موالنا  -آتابي   : الدولة بن بويه في جواب آتاب وصل منه إليه يخبره بفتح خراسان وطاعة صاحبها وهو

   . لى السداد مستمرة على االطراد والنعم في ذلك خليقة بالتمام مؤذنة بالدوامواألمور التي أخدم فيها جارية ع

والحمد هللا حق حمده وهو المسؤول إطالة بقاء موالينا األمراء وحراسة ما خولهـم مـن العـز والعالء وأن ال يخليهم من صالح 
   . الشان وسمو السلطان وظهور الولي وثبور العدو

الصادر من معسكره المنصور بكازرين بتاريخ آـذا مخبـرًا بشمـول السالمـة   " األمير أطال اهللا بقاءه   " ووصل آتاب موالنا 
ما أسبغ من طوله وأضفى مشروحًا   " نشر   " مبشـرًا بعمـوم االستقامـة موجبـًا لشكـر مـا منـح اللـه من فضله وأعطى مقتضيًا 

وبيـن ولـاة خراسـان وجهاده إيهام في   " رآـن الدولـة   " موالنـا األميـر السيـد في الحال فيما آان يجري من الخلـاف بيـن 
حياطة الدين وحماية حريم المسلمين والدعاء إلى رضا رب العالمين وطاعة موالنا أمير المؤمنين وتذممه مع ذلك من دماء 

د أن آانت ملحوظة وحقوق تضاع بعد أن آانت آانت باتصال الحروب تسفك وحرمات باستمرار الوقائع تنتهك ثغور تهمل بع
محفوظة وأنه لمـا جـددت العزيمـة علـى قصـد جرجـان ومنازعـة ظهير الدولة أبي منصور بن وشمكير مولى أمير المؤمنين 

ومجاذبته فيهـا  بوسيلة موالينا األمراء أدام اهللا تمكينهم منها ومنازعته  " على تلك األعمال ودفعه عما واله أمير المؤمنين   " 
إلـى آرمـان علـى اتفـاق آـان بيـن موالنا األمير السيد رآن الدولة وبينـه فـي   " األميـر الجليـل عضـد الدولـة   " نهـض موالنـا 

التوجـه إلـى حـدود خراسـان فحيـن عـرف القـوم الجـد فـي ردهـم والتجريـد فـي صدهم وأنه ال مطمع لهم في جنبة إلى طاعة 
أمير المؤمنين انتسابها وبذمام سادتنا األمراء اعتصامها اتعظوا واتزعوا وعرجوا ورجعوا سالكين أقصد مسالكهم منتهجين 

أرشد مناهجهـم معتمديـن أعـود األمـور علـى المسلمين عمومًا وعليهم خصوصًا باجتماع الشمل واتصـال الحبـل وأمن 
النعماء فخطبوا الصلـح والوصلـة وجنحـوا إلى طلب السلم واأللفة وأن السرب وعذوبة الشرب وسكون الدهماء وشمول 

فأجـاب إلـى المرغـوب فيـه إليـه وتوسـط مـا بيـن األميـر السيـد   : آثر األحسن واختـار األجمـل  " األمير عضد الدولة   " موالنا 
بتوطيده وتشييده وأخرج أبا الحسن عابد بن علي إلى  رآـن الدولـة وبين تلك الجنبـة فيـه وتكفـل بتقريـره وتمهيـده وتحقق

خراسان حتى أحكم ذلك وأبرمه وأمضاه وتممه بمجمع مـن الشيـوخ والصلحـاء ومشهـد مـن القضاة والفقهاء وأن صاحب 
بعالئق والئه  إلى طاعة موالنـا أميـر المؤمنيـن ومشايعتـه واإلمسـاك  " األمير عضد الدولة   " خراسان عاد على يد موالنا 

   . وعصمته وصار وليًا بعد العداوة وصديقًا بعد الوحشة ومصافيًا بعد العناد ومخالطًا بعد االنفراد وفهمته

ما في ذلك من ضروب النعم المتشعبة وصنوف المنح المتفرعة العائدة على الملـك بالجمال وعلـى  - أيد اهللا موالنا  -وتأملت 
عيـة إلـى االئتلـاف واالتفـاق المزيلـة للخلـاف والشقـاق فوجدت النفع بها عظيمـًا والحـظ فيهـا الرعيـة بصلـاح الحـال الدا

جسيمـًا وحمـدت اللـه حـق حمـده عليهـا وشكرتـه أن أجراها على يد أولى الناس بها وأحقهم بالمكارم أجمعها وأن قرب اهللا 
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ا آان ممتنعًا مشكًال فأصلح ذات البين بعد فسادها وأخمد نيران الفتن بعد تلهبها م  " ما آان بعيدًا معضـًال ويسر ببرآته   " بيمنه 
واتقادها ووافق ما بين نيات القلوب وطابق بين نخائـل الصـدور وتحنـت الضلـوع بنجـح سعيـه على التآلف وانضمت الجوانح 

ر وجليـل الفخـر وأريـج النشـر مـا ال تـزال بميمون رأيه على التعاطف وحصل له في ذلك من جزيـل األجـر وجميـل الذآـ
   . الـرواة تدرسـه والتواريخ تحرسه والقرون تتوارثه واألزمان تتداوله والخاصة تتحلى بفضله والعامة تأوي إلى ظله

لعالية وإياه أسأل أن فالحمد هللا آثيرًا والشكر دائمًا على هذه اآلالء المتواترة والعطايا المتناصرة والمفاخـر الساميـة والمآثر ا
يعرف موالنا الملـك الخيـرة فيمـا ارتـآه وأمضـاه والبرآـة فيمـا أولـاه وأجراه وأن يهنئه نعمه عنده ويظاهر مواهبه لديه 
ويسهل عليـه أسبـاب الصلـاح ويفتـح أمامـه أبـواب النجـاح ويعكـس إلـى طاعتـه الرقـاب اآلبيـة ويذلـل لموافقتـه النفوس 

ئية وال يعدمه وموالينا األمراء أجمعين المنزلة التي يرى معها ملوك األرض قاطبة التعلق بحبلهم أمنًا واإلمساك بذمامهم النا
   . حصنًا واالنتماء إلى مخالطتهم عزًا واالعتزاء إلى مواصلتهم حرزًا إنه جل وعز على ذلك قدير وبإجابة هذا الدعاء جدير

من اإلشادة بهـا واإلبانـة واإلشاعـة   : ه النعمة التي تلزمني وتأدية فرضها الذي يجب عليوقد اجتهدت في القيام بحق هذ
واإلذاعـة حتـى اشتهـرت فـي أعمالـه التـي أنـا فيهـا واستـوى خاصتها وعامتها في الوقوف عليها وانشرحت صدور األولياء 

ا والمكاتبة فيها وأضفتها إلى ما سبق من أخواتها وأمثالها وسلف معها وآبت اهللا األعداء بها واعتددت بالنعمة في المطالعة به
من أترابها وأشكالها فإن رأى موالنا األمير الجليل عضد الدولة أن يأمر أعلى اهللا أمره بإجرائي على أآرم عاداته فيهـا 

   . ظ من االستخالص فعلواعتمـادي بعـوارض أمـره ونهيـه آلهـا فـإن وفـور حظـي مـن اإلخالص يقتضي لي وفور الح

   . إن شاء اهللا تعالى

أصدر الخادم أو العبد ونحوه ويؤتـى بالصـدر إلـى آخـره ثـم يتخلـص إلـى   : األسلوب الثاني أن يفتتح الكتاب باإلصدار مثل
   . وللرأي العالي مزيد من العلو ونحو ذلك  : المقصـود بمـا يقتضيه المقام ويختم بقوله

بعض وزراء الراشد أو المسترشد إلـى السلطـان سنجـر السلجوقـي فـي حـق قطـب الديـن أبـي منصـور آما آتب عن 
وقـد ورد إلـى أبـواب الخالفة ببغداد رسوًال وآان أبوه وخاله وسلفه من أهل العلم والزهد وهو من   : أزدشيـر العبـادي

ذه الخدمة عن ضمير معمور بالوالء وإخلـاص دواعيـه متصلـة أصدر خادم المجلس العالي ه  : الفصحاء البلغاء ما صورته
على الوالء وعكوف على ما يجرو بـه حصـول المراضـي العليـة والتحقـق لمشايعتـه الواضحـة شواهدها الجلية والحمد هللا 

   . رب العالمين

ل خيـر منبعـًا وحرمـه اآلمـن للفوائد الجمة وبعد فما زال الجناب العالـي السلطانـي الشاهنشاهـي األعظمـي أعلـاه اللـه لكـ
مغاثًا ومربعًا والسعادة والتوفيق مقرونين بسامي آرائه مطيفين به منن أمامـه وورائـه فـي آـل رأي يرتئيـه ومقـرب يصطفيـه 

زه ومبضعه وامـرئ يتخيـره ويقلـده وأمـر يحلـه ويعقـده وصنع جميل يصيب من االستحقاق موضعه ويعيد طيب الذآر مجه
مناقب تفوت اإلحصـاء عـدًا وتـرد مـن مفاخـر الوصـف منهـًال عذبـًا وتسيـر بذآرهـا الرفـاق غـورًا ونجـدًا وتجاوز غايات 

المدح عالء ومجدًا وآفى على ذلك دليًال قاطعًا وبرهانًا ساطعًا ما اقتضته الـآراء العلية من التعويل على فالن العبادي في 
األعظمية التي عدقت منه بالنقي الجيب البريء من العيب العاري من دنس الشك والريب فإن اختياره لهذا تحمل الرسالة 

األمر طبق مفصل الصواب ولشاآلة رمي الرأي أصاب إذ هو الفذ في علمه وفضله السديـد فـي قولـه وفعلـه البارع في إيجاز 
   . فرعه وأصلهالخطاب وفصله المعرق في الزهادة والديانة المزينين ل

مثل بالخدمة مؤديًا مـن فرضهـا ممـا يلزم أمثاله من  -ضاعف اهللا تعالىمجدها  -ولما وصل إلى األبواب العزيزة اإلمامية 
ذوي العقائد الصحيحة والمواالة المحضة الصريحة وصادف من التكرمة واإلنعام ما يوجبه له محله من العلم الـذي ال تكـدر 

   .  تـدرك األرشيـة بطولها قعره فهو فيه نسيج وحده وناسج برده وناشر علمه ومستغزر ديمهالـدالء بحـره وال

وألقى من ذلك مـا يقتضيـه اختبـار أحوالـه الشاهـدة بأنه ممن أصحب في يده قياد الفصاحة األبي وملكته زمامها الممتنـع علـى 
فرقًا وخير له منها ما جعل جفن حاسده لفرط الكمد مؤرقًا إلى ما مـن عداه العصي وجمع له من الفضائل ما أصبح في سواه مت

من اإلخالص الدال على تمسكه بحبل الدين المتين   : زان هذه الخصائص التي تفرد فيها وبرع وطال مناآب األقران وفرع
حظوظ واألنصباء حاصًال واستمراره على جدده الواضح المبين وفصل عن األبواب العزيز فائزًا من شرف اإلرعاء ما وفر ال

من حميد اآلراء على أنفس العطاء وأجزل الحباء وقد تمهد له من الوجاهة والمكانة ما يفخر بمكانه وتنقطع دون بلوغ شأوه 
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مطالعة المجلس العالي السلطاني أعاله اهللا بهذه الحال  -أعلـى اللـه المراسيـم اإلماميـة وأمضاها  -أنفاس اقرانـه ورسـم 
لها عند العلم الكريم واستمدادًا للطول واإلنعام باختصاص قطب الدين باالحترام الذي هو حقيق بمثله وخليق أن ال  تقريرًا

يضحى عن وارف ظله وما يوعز به من ذلك يصادف من دواعي االستحقاق أوفاها ويرد من مناهل الذآر الجميل أعذبها 
   . وللرأي العالي علو رأي إن شاء اهللا تعالىوأصفاها ويتلقى من شرف المحامد بأطلفها وأحفاها 

األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بالدعاء مثـل أن يدعـى بعـز   " مكاتبات اتباع ملوك الديار المصرية والمختار منها أسلوبان 
   . األنصـار أو إدامـة السلطـان أو تخليـده أو إدامة بسطة السلطان أو إدامة األيام ونحو ذلك

   . ويخاطب السلطان فيه بموالنا ويعبر المكتوب عنه عن نفسه بالمملوك ويختم بالدعاء

   . وهي طريقة القاضي الفاضل ومن تاله من آتاب الدولة األيوبية بالديار المصرية

آان السيد من األلقاب  سيدنا مكان موالنا وإن  : وال يقـال فـي مخاطبـة السلطان  :  " معالـم الكتـاب   " قـال ابـن شيـق فـي 
السلطانية ألن لفظ سيدنا ممـا اصطلـح عليـه ألآابـر المتعمميـن مـن الفقهـاء والقضاء والكتاب فاجتنب في حق السلطان آي ال 

   . تقع المشارآة بينه وبين غيره في الخطاب

اب آتاب ورد منه بالبشارة بفتح خالط وهذه نسخة آتاب من هذا األسلوب آتب به إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب في جو
أدام اهللا سلطان موالنا الملك العادل وزاده من فضله ومـد علـى خلقـه وارف ظلـه وأظهـر بـه دينـه على الدين آله   : وهي

ح به وأوضح إلى مرضاته ما يسلكه من سبله وال عدمت يد اإلسالم والمسلمين التعلق بوثيق حبله وفرج به الخطط المطبقة وفت
البالد المستغلقة وأخضع لطاعته األعناق وعـم بفتوحه اآلفاق ودمر الكفر بمقامه وطوى أيامهم بما ينشره ويديمه من أيامه 

   . وأنزل النصر في مواقف النزال بما ترفعه راياته من أعالمه

وأمل بهـا آـل مسلم آل خير ونفع  من آتاب البشارة التي وصلت إلى آل قلب وسمع  : وقـف المملوك على ما أنعم به موالنا
وعلم ما وراءها من جمع شمل آان عزيز الجمع وعلم ما يتبعها من عواطـف موالنـا التـي عودها منه أآرم طبع وتحقق أن 

   . اله سبحانه قد قلد الدين منه سيفًا خلقه للوصل وخلق السيوف للقطع

النا لها وآفالته ألهلها وسياستهم بشرف السجية وعدلها وإن آل ما اختلس وبالجملة إن اهللا سبحانه نظر إلى هذه الملة بنظر مو
الملك الناصر رحمه اهللا فإن اهللا يتمه على يديه ويجبر به تارة بصفحه وتارة بحديه ويهب له عمرًا نوحيًا إلى أن ال يذر على 

ديارًا وهذه مخايل ال يخلف اهللا بارقتها بل يـرد األرض من الكافرين ديارًا وإلى أن يورث اإلسالم بسيفه منهم أرضًا وماًال و
إلـى جهـة الكفـار صاعقتهـا فمـا يحسـب المملـوك أن جانبـًا يتلـوى علـى طاعـة موالنا وال ينحرف وال أن آلمة عليه بعد اليوم 

   . تختلف وال أن ممتنعًا باألمس يكون معه اليوم إال أن يرضى عنه موالنا وعليه ينعطف

ذا فالشام الفرنجي متأخذ بجناح إلى األخذ وبقية عمر المؤمن آما قال صلى اهللا عليه وسلم ال ثمن لها والفرص تمر وعلـى ه
وما يشخص لخطاب اهللا تعالى  مر السحاب والمستعاذ باهللا من حسـرات الفـوت بعـد اإلمكـان  "  ولينصرن اهللا من ينصره  " 

النية خالصـة والبصيرة ثاقبة والعزيمـة ماضيـة والشجاعـة منحـة مـن اللـه لـه موهوبـة والسماحـة خليقـة   : بالجهاد إال موالنا
ـرف منه مـن خالئقه الكريمة موجودة والرجال تطأ عقبيه والملوك تطيع أمـره والشجعـان تبـذل أنفسهـم بيـن يديـه والعـدو يع

   . خصمًا طالما خاطبه بلسان السيف منه إليه

وليس آل من قدر عليه أراده وعكا أقرب من خالط وأنفع للمسلمين فتحًا وأعظم في الكفار قدحًا فواهللا لئن انغلق بـاب الشـام 
وينتظر النجدة ويؤمل االستعادة  في وجه الكفر لتنقطعن آمال أهل البحر والبر وما دام في الشام بقية من الكفر فهو يقبل الزيادة

وما آرر المملوك هذا الحديث جعًال بما يجب في خدمـة الملوك من األدب في أن يتكلم في القضية إال من استشير فيها وال 
 يجترئ على الكالم إال إذا آان مجيبًا بما يؤمر باإلجابة عنه ولكن المملوك غلب على الصحبة وانقطع عن الخدمة وعلم أنه لو

آان حاضرًا لكان موالنا يبسطه وال يقبضه ويستشف ما عنده ويستعرضه ويشفع قلبه في لسانه إذا هفا ويحمله على صفاء 
ضميره فيما يقوله فال يقابل بالتكدير من صفا فقد علم اهللا أن المملوك يتمنى للمسلمين أن يرد عليهم حقهم وترجع إليهم بالدهم 

ى يد موالنا ومستفادة من عزيمته ولكن أبواب قدرة اهللا مفتوحة فاهللا يجعل منها أن يفتح على وأن تكون هذه األمنية جارية عل
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موالنا فيها بالد الساحل وأن يأخذ لإلسالم به أهبة المقيم وللمقيم أهبة الراحل وما يخلط المملوك هذا المهم بغيره طالع به 
   . ولموالنا علو الرأي

تبة بيقبل األرض مصدرًا بالمملوك وهي من مصطلحات الدولة األيوبية أيضًا إذا آان المكتوب األسلوب الثاني أن تفتتح المكا
   . عنه دون من تقدم

المملـوك يقبـل   : يهنئه بمولود ولد له  " صالح الدين يوسف بن أيوب   " آمـا آتـب القاضـي الفاضل عن نفسه إلى السلطان 
ر اللـه اإلسالم بمقامه وأهلك أعداء الحق بانتقامه وال أعدم األمة المحمدية عقد اعتزائه الـأرض بالمقـام العالـي الناصـري نصـ

   . بكفالتها ومضاء اعتزامه

  " أبو سليمان داود   " يهنئ المملوك المولى بنعمة اهللا عنده وعند اإلسالم وأهله بمن زاده في ولده وآثره في عدده وهـو األمير 
ين ومن اهللا بكمال خلقه ووسامة وجهه وسالمة أعضائه وتهلل غرته وابتسام أسرته ودل على أن هذا أنشأ اهللا إنشاء الصالح

يهب لمن يشاء إناثًا   "   : البيت الكريم فلك اإلسالم ال يطلـع فيـه إال البـدور آمـا دل علـى عنايـة اللـه بأبيـه فـإن اهللا تعالى قال
ى هذه قد توالت فيها البشائر ونصر اهللا فيها بألطاف أغنت لطـف الخواطر عن قوة فطريق المول  " ويهب لمن يشاء الذآور 

وإن تعدوا نعمة فالحمد هللا الذي جعل آتب المولى إلى أوليائه وآتبهم   " العساآر واشتملت عليه في الغائب من أمره والحاضر 
األسرار وهذا الولد المبارك هو الموفي الثني عشر  إليه مبتسمة عن المسار ناطقة بأطيب األخبار منكشفة أسرارها عما يروح

   . ولدًا بـل اثنـي عشـر نجمًا متوقدًا

فقد زاد اهللا في أنجمه عن أنجم يوسف عليه السالم نجمًا ورآهم المولى يقظة ورأى ذلك األنجم حلمًا ورآهم ساجدين له ورأينا 
   . لى أن يراهم آباء وجدودًاالخلق له سجودًا وهو سبحانه قادر أن يزيد جدود المولى إ

الجملة الثالثة في المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الغرب إليهم مكاتبات اتباع ملوك الغرب والمختار منه أربعة أساليب 
م ثم مقام فالن ثم يؤتى بالسال  : المقام أو الجناب وينعت ثم يقال  : األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلقب المكتوب إليه مثل

   . بالبعدية ويؤتى بخطبة ويتخلص إلى المقصد ويؤتى عليه إلى آخره ويختم بالدعاء ثم بالسالم

آمـا آتـب ابـن البناء عن ابن خالص إلى أمير المسلمين الواثق باهللا أبي بكر بن هود في جواب آتاب ورد عليه منه ما 
لسامـي السنـي معـدن الفضـل ومقره ومسحب ذيل الفخـر ومجره ومناط المقـام العلـي الواثقـي المعتصمـي المبـارك ا  : صورته

حمل أمانة المسلمين التي ال يحملها إال أبلج الشرف أغره وال يتقلد قالدتها إال تقي المنشأ بره مقام موالنا جمال الملك وبهائـه 
الهمام المكرم المبارك الميمون السعيد الموفق  والباعـث فـي معطفـه أريحيـة النجابـة وادهائـه األمير األجل المعظم المكبر

الرشيد المظفر المؤيد المرفـع الممجـد ولـي العهـد وواسطـة عقـد المجـد ولملبـس سرابيـل اليمـن والسعـد الواثـق باهللا المعتصم 
ـى اللـه تعالى أمير المسلمين به أبي بكر ابن موالنا مجد اإلسالم وجمال األنام ومجاهد الدين سيف أمير المؤمنين المتوآـل عل

أبقاه اهللا واردًا من مشارع التأييد أعذبها متخوًال من صنع اهللا الجميل ما يسدد أبعد األمة وأقربها ممتدًا مد السعادة ما جلت 
   . غرة الفجر حندس الظلماء وغيهبها

   . ألمد األورف الحسن بن أحمد بن خالصعبد بابه األشرف ومملوك إحسانه األسح األذرف مسترقه اآلوي إلى ظل سلطانه ا

   . سالم اهللا الطيب الكريم وتحياته يعتمد الواثقي المعتصمي ورحمة اهللا وبرآاته

أمـا بعـد حمد اهللا الذي له األمر من قبل ومن بعد والصالة على سيدنا محمد نبيه الذي ترتبت على اجتنابه الشقاوة ووجب 
والرضـا عـن خليفتـه وابـن عمـه  - الذين ناضلوا عن ديانته حتى وضـح السنـن وبـان القصـد باتباعه السعد وعلى آله وصحبه 

اإلمـام العباسـي أميـر المؤمنيـن أبي جعفر المنصور المستنصر باهللا وارث شرفه النبوي ومجده الهاشمي بخصائصه التي ال 
   . تعفـي أنوارهـا األبكار وال يطمس آثارها الحجر

مجد اإلسالم جمال األنام مجاهد الدين سيـف أميـر المؤمنيـن المتوآـل علـى تعالـى أميـر المسلميـن ذي العزمـات  وعن موالنا
   . التـي ال تغنـي غناءهـا الذبـل التـي منبتها الخط وال القضب التي منشؤها الهند
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   . ه الظفر ويظاهره العضدوالدعاء لمقام الثقة واالعتصام ومقر اإلحسان واإلنعام بالنصر الذي يؤازر

مـن  - آتب اهللا له تأييدًا يحفظ على الدين نظامه وتخليدًا يرث ليالـي الدهـر وأيامـه  -فكتبـه عبد المقام الواثقي المعتصمي 
الفجر  إشبيليـة حرسها اهللا تعالى وللبرآات المتوآليات والواثقيات بها انثيال آما تتابـع القطـر وسطوح آما ابتسم في مطالعه

أعلى اهللا مكانها وشيد  -وتعهد ال تزال تقربه العين وينشرح له الصدر والخدمة الالزمة للمثابة العلية الواثقية المعتصمية 
فرض ال يسع تأخيره وحق ال يعلق به تفريط المتلقد له وال تقصيره والزم من اللـوازم التـي ال يشغـل  -بعضده أرآانها 

   .  ضميـره واهللا ينجد من ذلكم على ما يتسوغ به صفو المن ونميرهبسواهـا سـر المملـوك وال

وإن الخطاب الكريم الواثقي شرف اهللا منازعه ونور بأنوار السعادة مطالعه ورد علـى العبـد مشيدًا بذآره معليًا من قدره 
ره وأغرقهم بفيض يسير من بحره مسميًا لتربة فخره متضمنًا من واسع اإلنعام وغمره ما لو وزع على العالم لشملهم بأس

فتناوله المملوك بيمين إجالله وإعظامه ووفى الواجب من لثمه واستالمه وألفى به ريًا ناقعًا لغليل الشوق المبرح إلى اجتالء 
له غرته الكريمة وأوامه وجعل يتتبع سطوره ويستقري فقره وشذوره فال يقف من ذلكم آله إال على ما يمأل حوباءه جذًال ويخو

االبتهاج غنمًا ونفال ويبوئه أسنى مراتب التشريـف قننـًا وقلـًال وهو على ما حكمت به األقضية من شحطه عن المثابة الواثقية 
شرفها اهللا وشسوعه وإيواء مغاني أنسه لذلكم ورجوعه ال يجد أنسًا إال ما يتوالي قبله من متعهد اهتمامها وتهديه إليـه ألسنة 

عليه من صحائفها المكرمة وافد وورد مـن حضرتهـا المعظمـة وارد فقد جدد الزمان عنده يدًا غرًا وأطلع  أقالمها فكلما وفد
عليه بدرًا وأفاده من االبتهاج ما يعمر الخلد وينشر نسيم االستبشار إذا سكن ورآد وما ينفك علـى نـأي المكـان وبعـد األوطـان 

ئـف الشكـر بجسيـم منحهـا وعميـم نعمهـا ويجعـل علـى نفسه المتملكـة رقيبـًا يحافـظ علـى رسمـه مـن خدمهـا ويـؤدي وظا
مـن أن يخل في سر أو جهر بعهد من عهودها أو ذمة من ذممها ومهما تجدد صنع يتعيـن إهـداؤه ويجـب قضـاء الحـق 

   . نـًا إلـى أوانبالداللـة عليـه وأداؤه لـم يصحبـه فـي المطالعـة بـه توان ولم يعبر في جالئـه أوا

وقـد آـان قـدم مطالعاته قبل إلى الباب الواثقي شرفه اهللا باسطًا لتفاصيل األحـوال وشارحـًا لهـا علـى االستيفـاء والكمـال ولـم 
يتجـدد بعـد ذلك إال تمكن الرجاء في فتح لبلة يسر اهللا مرامها عن دنو بحول اهللا وقرب وأنطق لسان الحال بتيسير آل عصي 

   . من محاوالتها وصعـب

ولـو أن مكانـًا عضـه الدهـر مـن أنياب حوادثه الجون بما به عضها وفض الحصار أقفالها التي فضها منه ما فضها لكان قد 
ذهب شميسه وخفي عن أن يسمع حسيسه لكـن أبـى الشقاء الغالب على أهلها إال أن يمد عليهم أمد العذاب ويرخي لهم طول 

بهم آل يوم مهاوي الخسار والتباب حتىي بلغ الكتاب فيهم أجله ويصل إلى الحد الذي شاء اهللا أن يصله فيأخذهم  المهلة الشفية
أخذ من عمـي عـن إدراك الحـق بصـره وبصيرتـه وخبـث فـي معاندتـه سـره وسريرته ويرجى أن الوقت في ذلكم دان بإمكان 

والـي السعـود واطرادها وإصحاب اآلمال وانقيادها وسالم اهللا الطيب يراوحها واهللا تعالى يديم للمقام الواثقي ما عوده من ت
   . ويغاديها وتحياته ورحماته الموصولة وبرآاته

   . األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة بالحضرة وتوصف ويدعى لها ثم يقع التخلص إلى المقصد ويختم بالدعاء والسالم

رة إلى المتوآل بن هود القائم بالدعوة العباسية باألندلس عن بعض أتباعه عند ورود آتابه آمـا آتـب أبـو المطـرف بـن عمي
   . عليه بخبره بفتح

الحضرة العلية أبقى اهللا ظل ملكها على العباد وعرفها من تأييده وإنجاده أفضل المعتاد   : من األندلس وقتل الثائر بها وهو
أآثر الجموع وأآثف األعداد وال زالت أحاديث نصرها سالمة المتون صحيحة اإلسناد  وجعل لها من الملجأ إليه والتوآل عليه

آتب اهللا للمقام العلي المجاهدي  - فكتـب العبد   : وصحائف فتوحها تجمع صالح العباد وتطلع صباح البشائر من ليل وبعـد
من فالنة وبرآاته مروية  - سله جاعل المالئكة رسًال المتوآلي سعدًا يرد الصعاب ذلًال ويسد من المكاره سبًال وأمده بمالئكة ر

للظماء وحرآاته مسكنة للدهماء وآثاره في يومي سلمه وحربه آثار األشداء على الكفار والرحماء واألرض بوضوح محياه 
يام بالبشائر التي وفتوح أسنته وظباه تهتز أعطافاً  وتعتز مواسط وأطرافًا وتبرز في أثوابها القشب فيزداد حسنها أضعافًا واأل

فضـت ختامهـا عفـوًا علـى قـدر وقضت مسامها صفوًا بال آدر لها أنف الشامخ تيها ووجه الضاحك المتهلـل إشـادة بحالهـا 
   . وتنويها وداللة على رحب مجالها وتبيها

   . والحمد هللا حمد من عرف قدر نعمائه فوفي حق أسمائه تقديسًا وتنزيها
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أودع بدائع الكلم وجوامع البيان   ! وإن الخطاب العلي األيد والقهر رافعًا منسأة الحوادث بإحدى حسنات الدهر فيال له من آتاب
الملتئم المنتظم لو استمد سناءه أول الفلقين لم يك آاذبًا ولو أعير محياه ثاني الشفقين آان عن ضوء النهار نائبـًا ذآـر بأيـام 

بالمالئكة والروح ومد باع الكالم في فتح الفتوح وأطال ذيول القول مفتاحًا منه للصعب الجمـوح فكـان الغزيـر اللـه المشهودة 
   . الصيـب والكثيـر الطيـب والمتبع إن مضى بقلوب وأسماع والمضاعف حسنه إن آرر إلى انقطاع

من اإلسعاف واإلسعاد وآان من آحاد األخبار ال من  آيف ال وقد بشر خبره بالمراد في المراد وأوقع اليقين بما خرق العادات
أخبار اآلحاد ومما اقتصه ما جرى من أوائل الحرآة السعيدة واعترض من المتاعب الشديـدة وأن الشتـاء آـان فـي ابتدائـه 

   . والغيم ساحب لردائه ساآب فضل أندائه

تلك  - أيده اهللا  -ادهـا األجسـام ولذلـك هانـت علـى المقام العلي والمكاره في طيها النعم الجسام والنفوس الكبار تتعـب فـي مر
المشاق ورجى من عمله ونظره ما جنى من ثمرة العاق فسار إليه بالجحفل األحفل والعزيمة الزعيمة بفض المقفل ورض 

ًا وهي التي أعيت رياضتها آل رائض األعلى واألسفل وقـد اعتـز بأجـل المدائـن شانـًا وأوثقهـا بنيانـًا وأبعدهـا صيتـًا ومكانـ
وسخرت بكل قاعد بقنونها رابض وجمع إليها من طرد اآلفـاق وأعـداد االجتمـاع واالتفـاض أتبـاع آـل ناعق وأشياع آل ما 

ورد مارق فاستحلوا الدماء ورآبوها مضلة عمياء وأدرك آل منهم مما شاء لإلسالم ما شاء وعدو اهللا يفتل لهم في الذروة 
لغارب ويضرب لهم سكان البلد ضرب الغرائب حتى أباد خضراءهم وجعلهم شر خلف فيمن وراءهم غير مبال بما احتقب وا

من الجرائر واقترف من إباحة الحرائر فاجترأ مـدة بالجـالء وازداد إثمـًا باإلمـالء وحينئـذ سمـت إليـه عساآـر اإلسلـام 
آان يطير إليه قلبـه لـو رآه فـي المنـام وتداولتـه المطاولـة المستدرجـة والعاجلـة وناولتـه بالمـوت الـزؤام ورأى عيانًا ما 

خوف وإعدام   : المزعجة وفي آل ذاق عذاب الهون فأحسن بقاصمة المتون وقاضية المنون وانقسمت شدته إلى المهلكين
م وضنت بمثله األيام واستبشر بوجـود األنـام فمـا واستكملت تسعة أشهر وآان الفتح عندها لتمام وإنه للولد الذي هنئ به اإلسال

وال غرو أن تكون غرته أبهى الغرر ومفتتحه مبارآًا آالبشر وقد أسفر عن أيمن   ! وأبهـج يومـه وأسعد عامه  ! أعلـى مقامـه
على ارتكاب المظالم  وجه النجح وخرج من عموم األيام بمخصص هذا الفتح وانتقم اهللا فيه من الشقي الظالم العظيـم الجـرأة

   . فطاح بموبق أعماله وعجل اهللا به إلى ما أعد ألمثاله وآان دمه شر دم أريق وأديمه أخبث أديم القى التمزيق

   . والحمد هللا الذي نصر الراية العباسية وأعالها وأظهر آية عنايته وجالها وأسبغ نعمه الجسيمة وواالها

أنـدى مـن قطـر النـدى علـى األآبـاد وسـرى فـي البلـاد سريان األرواح في األجساد   " آـان   " وحين ورد هـذا النبـأ العظيـم 
وآلفت به األسماع واألسمار وسمت به وإليه األمصار واألبصار واستقـر مـن ارتجـاع البلـد وانتـزاع النفـس الذاهبـة إلـى 

م بهمـا المـراد واالختيـار فرفعـت األدعية إلى سامعها وغصت جـري األبـد حكمـان مدرآهمـا الفعل واإلقـرار وعملـان تـ
األندية بحاضـري مجامعهـا وذاع بالبشـرى فيا حسن ذائعها وشائعها وأذعنت اآلمل إلدناء نازحها وشاسعها وأخذ العبد من 

الحمد تطييبًا وجدد من شكر الواهب المسرة بحظ أخلص العبيد مشهـدًا ومغيبـًا وأجمعهـم لمعالـي الجـد تطنيبًا ولمعاني الثناء و
أن يصف البشـرى الواصلـة أو   " لمثلي   " لجزيل هذه الهبة والفاتح ألعظم المعاقل األشبة ما يستغرق المدد وال يبلغ األمد وأنى 

مدى ال يؤاخذه ينصف المقالـة المتطاولـة ولـو حلـب أشطـر اإلحسـان وجلـب أبحـر البيـان وآيـف والفكـر قـد قعد حصرًا وال
التقدير قسرًا والقول ال يجيب مطوًال وال مختصرًا فحسبه دعاء هـو لـه رافـع وألوقـات الخلـوات بـه قاطع وإلى اهللا سبحانه 
في قبوله ضارع واهللا يجيب في المقام العلـي المتوآلـي أفضـل دعـاء الخلـق ويضاعف له مع السابقين ثواب السبق ويجزيه 

أزاله من الباطل وأداله من الحق وهو تعالى ينصره يوم الباس ويعصمه من الناس ويبقي رفده لالآتساب  خير الجزاء عما
   . ونوره لالقتباس ويعرفه في آل ما يستنبطه من أصل التوآـل صحـة القيـاس بمنـه والسالم

آما آتب أبو المطرف بن عميرة   " لمقام األسلوب الثالث أن تفتتح المكاتبة بأما بعد ويتخلص إلى المقصد ويختم بما يناسب ا
آتب اهللا  -أما بعد فكتب العبد   : إلى المتوآل بن هود المقدم ذآره عن نفسه يهنئه بوصول هدية الخليفة العباسي إليه من بغداد

   . للمقام العلي الناصري المتوآلي مجدًا يحل الكواآب وجدًا يفـل الكتائـب

لسعيـدة قـد طبقت البسيطة وآاثرت البحار المحيطـة وأنجـزت لإلسلـام أفضـل مواعـده وجـددت مـن شاطبـة وبرآـات دعوتـه ا
عهـده ألهل بيت النبوة الرافعة لقواعده وفسحت له مجال البشرى وأطلعت عليه أنوار العناية الكبرى فعاد إلى الوطن ووجد 

   . بالنظر اإلمامي الذي جاء يعوده حـال السهد طعم الوسن وأورق عوده واتسقت سعوده وعاد إلى صحته
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وحين صدور رسول دار السالم ومثابة أهـل اإلسلـام ومقعـد الجاللـة ومصعـد إقـرار الرسالة ومعه الكتاب الذي هو غريـب 
ن ربنا وبقة أنـس بـه الديـن الغريـب وبعيـد الـدار نـزل بـه النصـر القريب وآية بأدلتها الصادقة لتبطيل الشبه اآلفكة وسكينة م

اطمأنت القلوب وحصل المطلوب ودرت أخالف اإليناس وارتفع الخالف بين الناس وعلموا  -مما ترك آل نبنا تحمله المالئكة 
تجب قطعًا   " فطاعته   " أن السالك قد أضاءت له المحجة والحق ال يعدو من بيده الحجة وأن من أمرته الخالفة العباسية 

م يبق إال أن يبين للعيان شخصه ويرد على اآلذان نصه فيكون يومه غرة الليالي المعتكرات وعلم ومخالفته تحرم شرعًا ول
   . األيام المنكرات واليوم الذي به تؤرخ األيام المستقبلية وترفع فيه األعمال المتقبلة

فضل من اهللا ونعمة ويقتضى دين  وبإقبال الرآاب السعيد إلى هذه ينزل به من سماء العلياء محكم وحكمة ويصل به إلى األنام
   . على األيام ال يبقى معـه عسـرة ويوجـد جبـر لإلسلـام ال يكـون بـده آسـره وشفـاء لقلوب األولياء هو لألعداء حسرة

بن األحمر آما آتب أبو عبد اهللا بن الخطيب وزير ا  " موالي   " أو   " سيدي   " األسلوب الرابع أن تفتتح المكاتبة بالخطاب بلفظ 
صاحب األندلس عن نفسه إلى السلطان أبي عنان ابن السلطان أبي الحسن المريني صاحب فاس عند ورود آتابه إلى األندلس 

فاتح   ! موالي  : بفتح تلمسان معرضًا بأن صـدور آتابـه مـن عنـد قبـر والـده السلطـان أبـي الحسـن باألندلـس مـا صورته
األزمان واألعصار أثير هبات اهللا اآلمنة من االعتصار قدوة أولي األيدي واألبصار ناصر الحق عند األقطار واألمصار فائدة 

   . قعود األنصار مستصرخ الملك الغريب مـن وراء البحـار مصـداق دعـاء الـأب المولـى في اآلصال واألسحار

عد وال يفيق أعداؤآم من آد ميسرًا على مقامكم الكريم ما ال تقف إيالتكم عند حد وال تحصى فتوحات اهللا عليكم ب  ! أبقاآم اهللا
   . عسر على آل أب آريم وجد

عبدآم الذي خلص إبريز عبوديته لملك ملككم المنصور المعترف ألدنى رحمة من رحماتكم بالعجز عن شكرها والقصور 
سد الهصور ويبقي الملك في عقبكم إلى يوم الداعي إلى اهللا سبحانه أن يقصر عليكم سعادة القصور ويذلل بعز طاعتكم أنف األ

   . ينفخ في الصور

   . فالن

وهو الذي تعددت على المسلمين حقوقه وسطع نوره وتألأل شروقه وبلغ مجـده السماء لما بسقت فروعه   : من الضريح المقدس
والملك قد سترت بأستار  ورسخت عروقه وعظم بتبوئكم فخره فما فوق البسيطة فخر يفوقه حيث الجالل قد رست هضابه

الكعبة الشريفة قبابه والبيت العتيـق قـد ألحفـت المالحـد اإلمامية أثوابه والقرآن العزيز ترتل أحزابه والعمل الصالح يرتفع إلى 
قة وحط اهللا ثوابه والمستجير يخفي باطنه سؤاله فيجهر بنعرة العز جوابه وقد تفيأ من أوراق الذآر الحكيم حديقـة وخميلـة أني

بجودي الحق نفسًا في طفوان الضر غريقة والتحف برق الهيبة الذي ال تهتدي للنفس فيها إال بهداية اهللا طريقة واعتز بعز اهللا 
وقد توسط جيش الحرمة المرينية حقيقة إذ جعل المولى المقدس المرحوم أبا الحسن مقدمة وأباه وجده سقاه المولى الكريم بهذا 

طنب عليه من الرضا فسطاطـًا وأعلـى بـه يـد العنايـة المرينيـة اهتمامـًا واغتباطـًا وحـرر لـه أحكـام المجد سيب رحماه و
الحرمـة نصـًا جليـًا واستنباطـًا وضمـن لـه حسـن العقبـى التزامًا واشتراطًا وقد عقد البصر بطريق رحمتكم المنتظرة المرتقبة 

تكفـل بعتـق المـال آمـا تكفلـت بعتـق الرقبـة وشرع في المراح بميدان نعمكم بعد اقتحام ومد اليد إلى اللطائف بشفاعتكم التـي ت
هذه العقبة لما شنفت اآلذان البشرى التي لم يبق طائر إال سجع بها وصدح وال شهاب دجنة إلى اقتبس من نورها واقتدح وال 

صر الصحيح الحسن الغريب ونبأ الصنع العجيب صدر إال انشرح وال غصن عطف إال مرح بشرى الفتح القريب وخبر الن
فتح تلمسان الذي قلد المنابر عقود االبتهاج ووهب اإلسالم منيحة النصر غنية عن الهياج وألحف   : وهداية السميع المجيب

وأضرع بسيف الحق الخلق ظًال ممدودًا وفتح باب الحج وآان مسدودًا وأقر عيون أولياء اهللا الذين يذآرون اللـه قيامـًا وقعودًا 
جباهًا أبية وخدودًا وملككم حق أبيكم الذي أهان عليه األموال وخاض من دونه األهوال وأخلص في الضراعة والسؤال من 

غير آد يغمز عطف المسرة وال جهد يكدر صفو النعم الثرة وال حصر ينفض به المنجنيق ذؤابته ويظهر بتكرر الرآوع 
   . إنابته

   . ال العثار ونظـم بدعوتكـم االنتشـار وجعـل ملككـم يجـدد اآلثـار ويأخـذ الثارفالحمد هللا الذي أق

فـإذا أجـال العبيد السرور فللعبد المعلى والرقيب وإذا   ! والعبد يهنئ مواله بما أنعم اهللا عليـه وأولـاه ومـا أجـدره بالشكـر وأولـاه
استهموا حظوظ الجذل فلي القسم الوافرة والنصيـب وإذا اقتسمـوا فريضـة شكـر اللـه تعالـى فلـي الحـظ والتعصيـب لتضاعـف 
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ية قبلي وترادف النعم التي عجز قولي وعملي وتقاصر في ابتغاء مكافأتها وجدي وإن تطاول أملي فمقامكم المقام أسباب العبود
وأدر األرزاق وأخذ على الدهر   " الذي نفس الكربـة وآنـس الغربـة ورعـى الوسيلـة والقربـة وأنعـش األرماق وفك الوثاق 

يباشـر العبـد اليـد العاليـة بهـذا الهنـاء ويتمثـل بين يدي الخالفة العظيمة السنا والسناء وإن لـم   " باالستقالة بالعهـد والميثـاق 
ويمد بسبب البدار إلى تلك السماء فقد باشر به اليد التي يحن موالي لتذآر تقبيلها ويكمل فروض المجد بتوفيـة حقوقهـا األبويـة 

عليها القداح ووصل في طلب وصالها المساء بالصباح وآأن فتحه إياها أبا وتكميلهـا ووقفـت بيـن يدي ملك الملوك الذي أجال 
فقـد   " ودالتـك المـودودة   " عذرة االفتتاح وقلت يهنيك يا موالي رد ضالتك المنشودة وخبـر لقطتـك المعرفـة المشهـودة 

مـن يـد غاصبهـا وراد رتبتك إلى استحقهـا وارثـك األرضى وسيفك األمضى وقاضـي دينـك وقـرة عينـك مستنفـذ دارك 
   . مناصبها وعامر المثوى الكريم وستر األهل والحريم

هذه تلمسان قد أطاعت وأخبار الفتح على ولد الحبيب غليك قد شاعت واألمم إلى هنائه قد تداعـت وعـدوك وعـدوه قـد   ! موالي
عن قريب تتحكم فيه يد احتكامه وتسلمه السالمة إلى شردتـه المخافـة وانضـاف إلـى عـرب الصحـراء فخفضته اإلضافة و

   . حمامه فلتطب يا موالي نفسك وليستبشر رمسك فقد نمت برآتك وزآى غرسك

نسأل اهللا أن يورد علـى ضريحك من أنباء نصره ما تفتح له أبواب السماء قبوًال ويرادف إليك مددًا موصوًال وعددًا آخرته 
   . آة رضاك ظعنًا وحلوًال ويضفي عليه منه سترًا مسدودًالخير لك من األولى ويعتريه بر

ولم يقنع العبد بخدمة النثر حتى أجهد القريحة التي رآضها الدهر وأنضاها واستشفها الحادث الجلل وتقاضاها فلفق من خدمة 
الي على اهللا في نفس المنظوم ما يتغمد حلمكم تقصيره ويكون إغضاؤآم إذا لقي معرة العتب وليه ونصيره وإحالة يا مو

جبرها ووسيلة عرفها مجده فما أنكرها وحرمة بضريح موالي والده شكرهـا ويطلـع العبـد منـه علـى آمـال أملـه ونجـح 
أبشر فأنت مجدد الملـك الـذي لوالك أصبح وهو رسم   ! يا ابن الخالئف يا سمي محمد يا من عاله ليس يحصر حاصر  " عملـه 
  ! ألقت إليـك يـد الخالفـة أمرهـا إذ آنت أنت لها الولي الناصر  ! اند منك وارثه الذي بسعوده فلك المشيئة دائرمن ذا يع  ! داثر

  ! من آان هـذا الصنـع أول أمـره حسنت له العقبى وعز اآلخر  ! هذا وبينك للصريح وبينها حرب مضرسـة وبحـر زاخـر
بثرى   ! قلبي يحدثني بأنـك جابـر آسري وحظي منك حظ وافر  ! مـا تكن ضمائرموالي عنـدي فـي علـاك محبـة واللـه يعلـم 

وهو   ! وبذلت سعيي واجتهادي مثل ما يلقى لملكك سيف أمرك عامر  ! وجودك قد حططت قريحتي ووسيلتـي لعالك نور باهر
األجوبة   ! ا خذلت علـاه قبائـل وعشائـروولي جدك في الشدائد عندم  ! الموالي الذي اقتحم الردى وقضى العزيمة وهو سيف باتر

الصادرة عن الملوك وإليهم والرسم فيه أنه إن آان الجواب صادرًا عـن ملـك فالتعبيـر عـن الملـك بنـون الجمـع وخطـاب 
   . المكتـوب إليـه بالكاف

لوك ونحو ذلك ومخاطبة الملك بما تليق وإن آان عن بعض أتباع الملك إليه فالتعبير عن المكتوب عنه بالخادم أو العبد أو المم
   . به مخاطبة الملوك

بنفـس ورود المكاتبـة وقـد تقـدم فـي مثـل ذلـك فـي الكتب الصادرة عن الخلفاء أن   " فيـه   " ثم الجواب تارة يكون االبتـداء 
   . المكاتبـة يبتـدأ فيهـا بلفـظ عـرض

   . وصل أو ورد أو نحو ذلك  : يها بدل عرضأما األجوبة المتعلقة بالملوك فإنه يقال ف

الضرب األول األجوبة الصادرة عن الملوك إلى غيرهم وفيه ثالث جمل الجملة األولى في األجوبة   : ثم هي على ضربين
يذآـر تاريـخ و  " وصل آتابك   " و   " آتابنا   " الصادرة عن ملوك المشرق وفيه أسلوبان األسلوب األول أن تفتتح المكاتبة بلفظ 

الكتـاب ويشار إلى ما فيه ثم يؤتى بالجواب إلى آخره ويختم باستماحة الرأي في ذلـك األمـر آمـا آتب أبو إسحاق الصابي عن 
   . صمصام الدولة إلى حاجب الحجاب أبي القاسم سعد بن محمد وهو مقيم بنصيبين على محاربة باد الكردى

تذآر فيه ما جرى عليه أمرك في الخدمة التي نيطت بكفايتك وغنائك ووآلت إلى تدبيرك  آتابنا ووصل آتابك مؤرخًا بيوم آذا
من رد باد الكردي عن األعمال التي تطرقهـا وحدث نفسه بالتغلب عليها وتصرفك في ذلك على موجبـات األوقـات   : ورأيك

اتبات وحسن بالئك في تحيفه ومقاماتك فـي حـص والتـردد بيـن أخينـا وعدتنـا أبي حرب زياد بن شهرا آويه وبينك من المك
جناحـه وآثـارك فـي االنقضـاض علـى فريـق بعـد فريق من أصحابه واضطرارك إياه بذلك وبضروب الرياضات التي 
استعملتها والسياسات التي سست أمره بها إلى أن نزل عن وعورة المعصيـة إلـى سهولـة الطاعة وانصرف عن مجاهل 
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معالم الهداية وتراجع عن السوم إلى االقتصـار وعـن السرف إلى االقتصاد وعن اإلباء إلى االنقياد وعن  الغواية إلى
   . االعتياص إلى اإلذعان

وأن األمر استقر على أن قبلت منه اإلنابة وبذلت له فيما طلب االستجابة واستعيد إلى الطاعة واستضيف إلى الجماعة 
مجرى من تضمه الجملة وأخذت عليه بذلك العهود المستحكمة واأليمان المغلظة وجدت  وتصرف على أحكام الخدمة وجرى

مولى أمير المؤمنين   " زياد بن شهراآويه   " له الوالية على األعمال التي دخلت في وقد آانت آتب أخينا وعدتنا أبي حرب 
عـرف مـن ذلـك حسـن أثـرك وحـزم رأيك وسداد قولك ترد علينا وتصل إلينـا مشتملـة علـى آتبـك إليـه ومطالعاتـك إيـاه فن

وصواب اعتمادك ووقع مضاربك في مفاصلها وإصابة مراميك أغراضها وما عدوت في مذاهبك آلها ومتقلباتك بأسرها 
جميل المطابقة إليثارنا والموافقة لما أمرت به عنا وال خلت آتب أخينا وعدتنا أبي حرب من شكر لسعيك وإحماد ألثرك وثناء 

عليك وتلويح وإفصاح بالمناصحة الحقيقة بك والمواالة الالزمـة لـك والوفـاء الـذي ال يستغـرب من مثلك وال يستكثر ممن حل 
في المعرفة محللك ولئن آنت قصدت في آل نهج استمررت عليه ومعدل عدلت إليه مكافحة هذا الرجل ومراغمته ومصابرته 

جميع ما تراجعتماه من قول وتنازعتماه من حد فقد اجتمع لك إلى إحمادنا إياك وارتضائنا  ومنازلته والتماس الظهور عليه في
المخالفـة وآسوتـه مـن حسـن شعـار   " لبـاس   " ما آان منك المنة عليه إذ سكنت جاشه وأزلت استيحاشه واستللته من دنس 

مراتب نظرائه ومنازل قرنائه حتى هابوه هيبة الولـاة  الطاعـة وأطلـت يده بالوالية وبسطت لسانه بالحجة وأوفيت به على
   . وارتفـع بينهـم عن مطارح العصاة

فالحمد هللا على أن جعلك عندنا محمودًا وعند أخينا وعدتنا أبي حرب مشكورًا وعلى هذا الرجل مانًا وفي إصالح ما أصلحت 
رية في إظهار راياتنا ونصرة أوليائنا والحكم لنا على أعدائنا من األمر مثابًا مأجورًا وإياه نسأل أن يجري علينا عادته الجا

وإنزالهم على إرادتنا طوعًا أو آرهًا وسلمًا أو حربًا فال يخلو أحد منهم أن تحيط لنا بعنقه ربقة أسر أو منـة عفـو إنـه جل 
   . ثناؤه بذلك جدير وعليه قدير

لتكـون فـي   : الكردي إن آنت لم تنفذهـا إلـى أوان وصـول هـذا الكتـاب ويجب أن تنقذ إلى حضرتنا الوثيقة المكتتبة على باد
علـى مـا   " إن آانـت بقيـت مـن أمـره   " خزائننـا محفوظـة وفـي دووايننـا منسوخـة وأن تتصـرف فـي أمـر رسلـه وفـي بقيـة 

ته بأخبارك وأحوالك وما يحتاج إلى عمله من يرسمـه له عنا أخونا وعدتنا أبو حرب فرأيك في العمل على ذلك وعلى مطالع
   . جهتك موفقًا إن شاء اهللا تعالى

   . واألمر في ترتيبته على نحو ما تقدم في األسلوب الذي قبله  " وصل آتابك   " األسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة بلفظ 

آمـا آتـب أبـو إسحـاق الصابـي عـن صمصـام الدولـة أيضـًا إلى أبي العالء عبيد اهللا بن الفضل في جواب آتابه الوارد عليه 
المؤرخ بوقت الظهر من أمسنا وهو يوم آذا تذآر ما سهله  -أدام اهللا عزك  -وصـل آتابـك   : بالظفر بأهل االقتباس ما صورته

  : من اإليقاع بالعصاة أهل االقتباس وإذاقتهـم وبـال مـا آانـوا عليـه  : ك وبيمـن تدبيـرك وبرآـة خدمتـكاهللا لـك وأجـراه علـى يـد
مـن خلـع الطاعـة وشـن الغارة واستباحة المحارم وارتكاب العظائم وإثخانك فيهم قتًال وأسرًا وتشريدًا وتشتيتًا وفهمناه وحمدنا 

وحسن منا موقـع أثـرك وتضاعـف فيـه جميـل معتقدنـا فيـك ولـك وارتضينـا فعـل األولياء اللـه عليـه وشكرنـا مـا أولى فيه 
في الخفوف إليه والمناصحة فيه وسبيلك أن تبحث عن أموال هؤالء القوم وتثمرها وتستدرآها وتحصلها وتكتب بما يصح منها 

سائـر شقـي الفـرات وتتوخـى طوائـف األشـرار  وتتقدم بقص أثر الهاربين حتى تلحقهم بالهالكين وتشيـع الرهبـة فـي
والخـراب ومخيفـي السبل والساعيـن فـي الفسـاد بالتتبـع لهـم ووضـع اليـد عليهم فإن بحسب النكاية في أهل الجهل والدعارة 

الفعل الرشيد والمقـام سكون أهل السالمة واالستقامة فرأيك في العمل بذلك والمطالعة بما يوفقك اهللا له مستأنفًا من مثل هذا 
   . الحميـد وبسائـر األمـور التـي تـرى عينهـا وتحتـاج إلـى معرفـة مجاريها موفقًا إن شاء اهللا تعالى والسالم

الجملة الثانية في األجوبة الصادرة عن ملوك الديار المصرية من وزراء الخلفاء الفاطميين القائمين مقام الملوك اآلن فمن 
   .  " وصل   "   : ذي وقفت عليه من أسلوب واحد وهو االفتتاح بلفظوال  " بعدهم 

آمـا آتـب بعـض آتـاب الدولة الفاطمية عن بعض وزراء الحافظ إلى أمين الدولة زنكي آشنكين وصل آتابك أيها األمير 
ـن أفعالـه وخاللـه مـا لـم األجل الدال على مصالحته المعرب عن مناصحته الشاهد له بمؤثل الخطـوة واألثـرة والموضـح م

ضاعف اهللا  -تـزل قضيته مرتسمة في النفوس مصورة وعرضنا ما اقترن به من مطالعة المقام المقدس النبوي الحافظي 
وشفعنـاه مـن الثنـاء علـى األميـر االسفهسلـار بمـا لـم تـزل عادتنـا جاريـة به  - أنواره وشاد مناره وأعز أشباعـه وأنصـاره 
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نعلم طاعته ونتحقق مشايعته ونرى باطنه يضاهي ظاهره وسره يوافق عالنيته ووقفنا على ما أنهاه من حال الفرنج  مع من
المشرآين المعلونين وما آان من نعم اهللا تعالى من الظفر بهم واإلدالة منهم والخفض من منارهم والتقويـض لغمارهـم 

السهام إلى مقاتلهم وتطهير األرض منهم بدمائهـم واإلحاطـة بهـم عـن أيمانهـم واإلبـادة لفارسهـم وراجلهـم وإرشـاد السيـوف و
   . وشمائلهـم ومـن أمامهـم وورائهـم فابتهجنا بذلك االبتهاج الذي يوجبه التوحيد وانتهى بنا السرور إلى الحد الذي ما عليه مزيد

ه اللـه لنـا فـي صحيفتنا وإنا لراجون من نعم اهللا عندنـا وإحسانـه على أننا آنا نـود أن يكـون ذلـك بصفاحنـا وأسنتنـا وأن يثبتـ
   . إلينـا آمـا عودنـا أن يكـون مـن بقـي مـن المذآورين بنا مستأصًال ويكون أجر هذه الخاتمة لنا حاصًال

خلد اهللا ملكها بعيدها ودانيها وقد عزم اهللا لنا عند وقوفنا على آتابه بما خرج به أمرنا إلى جميع من بأعمال الدولة الحافظية 
وقصيها ونائيها من العساآر المظفرة المؤيدة وقبائل العربان المستخلصـة وآافـة الطوائـف علـى اختلـاف أنواعها وتباين 

عدتهم أجناسها وتفاوت منازلها وتغاير مراتبها بأن ينفروا خفافًا وثقـاًال ورآبانـًا ورجـاًال بقوتهـم ونجدتهـم ووفور عددهم و
وآثرة آالتهم وأسلحتهم وبالعزمـات الماضيـة والضمائـر الخالصـة والنيـات المستبقيـة والعقائـد المتفقـة وفسحنا للمتطوعة أن 

يختلطوا بالمرتزقة وأمرناهم بمسيرهم متتابعين وتوجههم مترادفين وأن يكون آتائب متناصرة وجحافل متواترة وعساآر 
إلى العدو خالية ومن اهللا نطلب مادة العـون واإلسعـاد ونسألـه توفيقًا لما يقض بتضاعف أجرنا  متوالية ال ترى األرض منها

   . في العاجلة والمعاد

وقد شكرنا األمير األسفهسالر آون ما أنهاه سببًا لهذه الغنيمة المتوقعة من فضل اهللا وإحسانه والنصر لدينه التي نؤملها من 
ما اقتضته مطالعته من جذلنا وغبطتنـا إلـى المستقـر عندنا من محبته لنا وإيثاره الذي ال يحتاج جزيل آرمه وامتنانه وأضفنا 

   . فيه إال زيادة على معرفتنا فليعلم هذا وليعمل به

   . إن شاء اهللا تعالى

عن آتاب ورد منه  إلى صاحب مكة المشرفة جوابًا  " صالح الدين يوسف بن أيوب   " وآما آتب القاضي الفاضل عن السلطان 
وصل آتابك أيها الشريف معربًا عـن المشايعـة الشائعـة أنباؤهـا   : عليه في معنى وصول غالل بعث بها إلى مكة ما صورته

والمخالصـة الخالصـة أسرارهـا الوافرة أنصباؤها وحسان الخالل التي اقتسم طرفي الحمد إعادتهـا وإبداؤهـا ومكرمـات الـآل 
ى فـي اقتنـاء المجـد أبناؤهـا وفضائـل اإلفضـال التـي ال تخـف علـى غيـر أهل العباء صلوات اللـه عليهـم التـي تسـاو
   . أعباؤهـا

ونشـر آتابـك مـن محاسنـك مـا انطـوى ووردنـا منه منهًال أروى وارده واتـروى ووقفنـا منـه علـى أثـر فضل اشتمل على 
ن الحمد ما ال نخلفه نحن وال هو مكانًا سوى فاقتضانا مزيدًا في رفع قدره واختصاصـه مـن عين الكرم واحتوى ووفقنا وإياه م

اإلنعـام بكـل غريب الموقع ندره وأصرنا آتابه إلى مستقر آاتبه من قلب الود وصدره وآيف ال يكون ذلك وقد أشمخرت لبيته 
بالحجاب وشهد بفضل توقيعهم الحرب وبفضل ليلهم  األنساب وخرت األنصاب وسجـدت الرقـاب وردت لـه بعـد مـا تـوارت

   . المحراب

فأمـا مـا أشـار إليه من الشكر على ما سير من الغالت التي آان الوعد بها علينا نذرًا وروحنا بإرسالها قلبًا وشرحنا بتسييرها 
لفت سواحب السحائب صدرًا وأنها حلت ربقة الجدب وفكتها وجلت هبوة القحط وآفتها وهونت مصاعب المساغب وخ

بوار النوائب فقد سررنا بحسنتنا جعله اهللا ممن تسره الحسنة وقد نبهنا من سنتنـا لـأن نستقبـل بالحمد  - وهللا الحمد  - وأطفأت 
لولي السنة وقد قوى النية وقومها واستزاد لهم بلسان الشكر الفصيح وتناول لهم بباع التلطف الفسيح وألقح لهم سحائب محله 

محل ملقحها من الريح واقتضى ما يعرضـه أن خرج األمر بأن يضاعف المحمول في آل عام وال يخص به خاص دون منها 
عام وأمرنا أن يوفر جلب الجالب وتوقر ظهور الرآاب ليجمع للحرم الشريف بين بر البر والبحر وبين حمل البطن والظهر 

ى عنه المحل شريدًا وتحط القلوع عما يحط عنه أمثالها من السحائب فتظل السنة ودودًا ولودًا ويشاهد المحل الشريف وقد نأ
وتستريح األنفس اللواغب فأما ما ألقاه إلى رسوله فقد أسمع مـا أسنـده إليـه وأعيـد بمـا يعيـده عليـه وقد تكاثرت بوالء الشريف 

   . لعطاء بل لشفاعة االجتهاد إن شاء اهللا تعالىاألشهاد فغني عن االستشهاد وأغنته الحظوة بجميل رأينا عما نأى أخذه لشفعة ا

ونحوها آما آتب أبو   " قد   "   : الجملة الثالثة في األجوبة الصادرة عن ملوك الغرب وهي على النحو المتقدم وربما صدر بلفظ
   . المطرف بن عميرة عن بعض ملوآهم في جواب آتاب ورد عليه بطاعة بلد
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تذآرون ما تقرر عندآم هنالك من أحوال تلك الجهة وباشرتموه من  -للـه معونتكم وآالءتكم وصـل ا -قـد وصـل آتابكـم 
   . أمورها وأنتم عندنا بمحل الصدق ومكان اإليثار للحق

وقد رسمنا لكـم أن تثبتوا في أهل تلكم الجهات آلها حميد الرأي فيهم وحسن القبول إلنابتهم وقصد الرفق بخاصتهم وعامتهم 
ـد تقبلنـا أوبتهـم واغتفرنـا زلتهـم وأولئكـم المتشبثـون بسبـب الذمـام عرفوهم أنكم رغبتم في شمول الصفح عنهم واإلقالة وأنـا ق

لما آان منهم فأسعفنا رغبتكم فيهم وأدخلناهم في العفو مع غيرهم وبذلنا لهم األمان وأغضينا عن جميع ما آان فعرفوهم بهذا 
   . تأمين لجميعهم وبذله وإن آان أطيب لنفوسهم أن يصلهم مكتوب بذلك عرفتمونا ووجهناه إليكمآله وأخبرهم عنا بإعطاء ال

   . وأقيموا أنتم هنالكم أيامًا خالل ما يصلكم من متثاقل األحوال ما تطالعون به وتخاطبون بما تعتمدونه إن شاء اهللا تعالى

   . أدام اهللا آرامتكم

آم من تلك األحوال ما تذآرونه مشافهة وربما يكون ذلك أمدًا يبنـى عليـه نظـر أو يتوجـه أشرتـم فـي خطابكـم إلى أن عند
   . بحسبـه عمـل فمـن الجيـد أن تكتبـوا بشرحـه إن شاء اهللا تعالى والسالم

  "   : بلفظ الضرب الثاني األجوبة الواردة على الملوك وهي على نحو ما تقدم في األجوبة الصادرة عن الملوك من االبتداء
   .  " الخادم أو المملوك أو العبد   " إال في الخطاب فإن المكتوب عنه يقع الخطاب منه ب   " وصل 

   . ورد  : ويخاطب الملك المكتوب إليه بموالنا أو موالنا الملك أو نحو ذلك وربما آتب بدل وصل

في جواب آتاب ورد عليه مخبرًا فيه بالحرآة   " ن أيوب صالح الدين يوسف ب  " آمـا آتـب القاضـي الفاضـل عـن السلطان 
أدام اهللا أيام المجلس العالي الملكـي الناصـري ونصـره علـى أعدائـه وملكـه  - ورد على المملوك   : للقاء العدو ما صورته

   . أهله البلوى بلوائهأرضه بعدل حكم سمائه وال أخلى من نعمتي خيره ونظره قلوب وعيون أوليائه وأعز اإلسالم ورفع عن 

الكتب القديمة التي تسر الناظرين من شعارها األصفر وتبشر األولياء إن آانوا غائبين مع الغيب بأن حظهم حاضر مع 
   . الحضر وقد آانت الفترة قد طالت أيامها واستطالت آالمها والطرقات قد سبق إلى األنفس إبهامها

   . ى من النعمة ما اشترى الحمد ثمن ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناسفالحمد هللا الذي أذهب عنا الحزن وأول

ووعد  "  اللـه  "  سبحانـه منتظـر إذ يقـول فـي آتابـه :   "  وعـد اللـه الـذين آمنـوا منكـم وعملـوا الصالحـات ليستخلفنهـم فـي 
وصـدق صلـى  الـأرض آمـا استخلـف الذيـن مـن قبلهـم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم مـن بعـد خوفهـم أمنـًا  " 

إن اختيـار اللـه للمؤمـن خيـر مـن اختيـاره وإن مواضـع األمـل للعبد خير منها مواقع أقضية اهللا   "   : اللـه عليـه وسلـم فـي قولـه
   .  " وأقداره 

   . فقد آانت حرآة احتاجت إليها البالد التي انفصل عنها والبالد التي قدم عليها

أما المصرية منها فبكونها على عدة من نجدته آجًال وأما الشاميـة فبكونهـا علـى ثقـة مـن نصـره عاجـًال فقـد تماسكت من 
وعرض   ! تحل فيها ولوال الليث ما هيـب العريـن تهاب بك البالد  : المسلمين األرماق وقد انقطعت من المشرآين األعناق

خلد اهللا  -المملوك ما وصل إليه من مكاتبات المولى على العلم العادلي وأدرآها تحصيًال وأحاط بها جملة وتفصيًال والمولى 
التوفيق الذي قرب اهللا فكل ما أشـار إليـه مـن عزيمـة أبداهـا ونيـة أمضاها فهو الصواب الذي أوضح اهللا له مسالكه و - ملكه 

عليه مدارآه ومن أطاع اهللا أطاعه آل شيء ومن استخاره بين له الرشد من الغي واهللا تعالى يجعل له من آل حادثة نخوة 
   . ويكتب أجره في آل حرآة ونفس وخطوة

   . إن شاء اهللا تعالى
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ف األول في االبتداءات وفيه ثالث جمل الجملة األولى القسم الثاني المكاتبات الصادرة عنهم إلى ملوك الكفر وفيه طرفان الطر
في المكاتبات الصادرة إليهم عن ملوك بالد الشرق من بني بويه فمن بعدهم المكاتبات الصادرة اليهم عن ملوك الشرق وقـد 

ليه بملك الروم أو نحو ذلك ويختم ويخاطب المكتوب إ  " آتابـي أو آتابنـا إلى فالن   " آـان الرسـم فيهـا أن تفتتـح المكاتبـة بلفـظ 
   . فإن رأى ذلك فعل إن شاء اهللا تعالى  : بقوله

   . آمـا آتـب أبو إسحاق الصابي عن القائد أبي الفوارس ختور الترآي المعزي إلى وردس بن قنبر المعروف بعسقالروس

   . آفايته وسالمته ونعمته وسعادته وعافيته وحراسته ملـك الـروم الفاضـل الجليل النبيل الخطير أدام اهللا  " آتابـي إلـى   " 

من الحضرة الجليلة بمدينة السالم لثمان ليال خلون من ذي الحجة سنة تسع وسبعين وثلثمائة وهو اليوم التاسع من أدار عن 
   . شمول السالمة وعموم االستقامـة وصلـاح حالـي في ظل الدولة المنصورة

   . والحمد هللا رب العالمين وحده ال شريك له وصلى اهللا على محمد وآله وسلم تسليمًا

ووصل آتاب موالنا ملك الروم الفاضل الجليل الصادر عن العكسر بمرج الرضة بتاريخ التاسع من حزيران وفهمته وجل 
واطراد أموره وسألته أن يتمم النعمة  عندي موقعه وعظم في نفسي خطره وحمدت اهللا على ما شهد به مـن انتظـام أحواله

عليه ويزيد فيها لديه ويواصل إحسانه إليه ويطيل مدته في أتم رشد وهداية وأرفع قدم ومنزلة وأعلى خطر ورتبة بمنه وطوله 
   . وجوده ومجده

له البارع وآرمه الشائع من مقامه على العهد وافتقاره إلى الميل والود فذاك يوجب فض  : فأما ما ذآره سيدنا الملك الجليل
وخالل الخير التي أهله اهللا لها وخصه اهللا بها وباهللا أحلف إنني ما خلوت منذ افترقنا من مطالعة أخباره وتتبع آثاره واستعالم 

   . مجاري شؤونه والسرور بكل ما تم له ووصل إليه حتى آأنني حاضر له وضارب بأوفر سهم فيه بل مخصوص بجميعه

   . على أحسن ما أواله وعوده وال يخليه من الصنع الجميل فيما أعطاه وقلده برحمتهواهللا يجريه 

وآنت قبل ذلك عند ورود رسولي في الدفعة األولى على غاية الغم وشغل القلب بسبب الغـدر الـذي لحقـه مـن عـدوه الذي 
   . ين الملة رضي اهللا عنهأظفر اهللا به وأنهيت ذلك في وقته إلى الملك السعيد الماضي شرف الدولة وز

   . به وعمل على إنفاذ العساآر لنصرته ثم أتى من قضاء اهللا في أمره ما قد عرفه - رحمه اهللا  -فاشتغل قلبه 

أطال اهللا بقاءه  - ولما انتصب في المملكة موالنا السيد بهاء الدولة وضياء الملة  شرحت له ما جرى قديمًا على سياقته  -
أفضل اعتقاد وسر بما انتهت  - أدام اهللا عزه  -معتقدًا لسيدنا ملك الروم الجليل  - أدام اهللا سلطانه  -ووجدته  ومهدت الحال عنده

إليه أموره وتنجزت الكتب إلى موصلها الرسول حفظه اهللا وسمعت منه ما آان تحمله عن سيدنـا ملـك الـروم أدام اللـه تأييـده 
أدام  -ن بن القاسم وحملتهما جميعًا ما ينهيانه إليه في وأنـا أسـأل سيدنـا الملـك الجليـل وأخرجـت معـه صاحبي أبا القاسم الحسي

تعجيـل رده إلي فإنه ثقتي ومن أسكن إليه في أموري وأن يتفضل ويكلفني حوائجه ومهماته وأمره ونهيه ألقوم  -اللـه برآتـه 
لجليل الخطير النبيل أن يعتمدني من ذلك بما يتضاعف عليه في ذلك بالحق الواجب له إن رأي سيدنا ملك الروم الفاضل ا

   . شكري وتجل النعمة فيه عندي ويشاآل الحال بينه وبيني فعل إن شاء اهللا تعالى

الجملة الثانية في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية إليهم مكاتبات ملوك الديار المصرية اليهم والـذي وقفت عليه 
   . والخطاب فيه بالملك واالختتام بالدعاء  " أما بعد   " وهو االبتداء ب   : وب واحدمن ذلك أسل

إلى بردويل أحد ملوك الفرنج وهو يومئذ مستول   " صالح الدين يوسف بن أيوب   " آمـا آتـب القاضـي الفاضـل عـن السلطان 
خص اهللا الملك المعظم  - أما بعد   : ي الملك بعده ما صورتهعلى بيت المقدس وما معه معزيًا له في أبيه ومهنئًا له بجلوسه ف

حافظ بيت المقدس بالجد الصاعد والسعد الساعد والحظ الزائد والتوفيق الوارد وهنأه من ملك قومه ما ورثه وأحسن من هداه 
عي الذي وددنا أن قائله غير فيما أتى بـه الدهـر وأحدثه فإن آتابنا صادر إليه عند ورود الخبر بما ساء قلوب األصادق والن

صادق بالملك العادل األعز الذي لقاه اهللا خير ما لقى مثله وبلغ األرض سعادته آما بلغه محله معز بما يجب فيه العزاء 
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ومتأسف لفقده الذي عظمت به األرزاء إال أن اللـه سبحانه قد هون الحادث بـأن جعـل ولـده الـوارث وأنسـى المصـاب بـأن 
الملك والشباب فهنيئًا له ما حاز وسقيًا لقبر والده الذي حق له الفداء لو جاز ورسولنا   : ـه النصـاب ووهبه النعمتينحفـظ ب

الرئيس العميد مختار الدين أدام اهللا سالمته قائم عنا بإقامة العزاء من لسانه ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق 
   . الدار لفرقة جيرانه وخلو مكانه وآيف ال يستوحش رب

وقد استفتحنا الملك بكتابنا وارتيادنا وودنا الذي هو ميراثـه عـن والـده مـن ودادنا فليلق التحية بمثلها وليأت الحسنة ليكون من 
الدنيا  مودة صافية وعقيدة وافية ومحبة ثبت عقدها في الحياة والوفاة وسريرة حكمت في  : أهلها وليعلم أنا له آما آنا ألبيه

   . بالموافاة مع ما في الدين من المخالفات

فليسترسل إلينا استرسال الواثق الذي ال يخجل وليعتمد علينا اعتماد الولد الذي ال يحمل عن والده ما تحمل واهللا يديم تعميـره 
   . ويحـرس تأميـره ويقضـي لـه بموافقة التوفيق ويلهمه تصديق ظن الصديق

والمخاطبـة بنـون   " آتابنـا   "   : األجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغرب والرسم فيه أن تفتتح المكاتبة بلفـظالجملة الثالثة في 
   . الجمـع عـن المكتـوب عنـه وميـم الجمـع عن المكتوب إليه واالختتام بالسالم مع الدعاء بما يليق

 -آتابنا إليكم   : شتالة من بالد األندلس في مراودة الصلحآما آتب أبو المطرف بن عميرة عن أبي جميل زيان إلى ملك ق
من مرسية ونحن نحمـد اهللا الذي ال شيء آمثله ونلجأ إليه في أمرنا آله  -أسعدآم اهللا برضاه وأدام عزتكم وآرامتكم بتقواه 

نتهي إلى الغاية فيها وعلمنا وعندنا لجنابكم المرفع تكرمة نستوفيها ومبرة ن -ونسألـه أن يوزعنـا شكـر إحسانـه وفضلـه 
بمحلكم الشهير وآتابكم الخطير يستدعي الزيادة من ذلكم ويقتضيها وقد آان من فضل اهللا المعتاد وجميـل صنعه في انتظام 
ن الكلمة في هذه البالد ما اآتنفته العصمة وآملت به النعمة والمنة وتيسر بمعونة اهللا فتح أقر العيون ورضيه اإلسالم والمسلمو

   .  " حديثه وقديمه   " وآانت مطالعتكـم بـه ممـا آثرنـا تقديمـه ورأينـا أن نحفـظ مـن األسبـاب المرعية على التفصيل والجملة 

وحين ترجحت مخاطبتكم من هذا المكان ومفاوضتكم في هذا الشان رأينا من تكملة المبرة وتوفية العناية البـرة أن ننفـذ إليكـم 
هذا المعنى ويذآر من قصدنا ما نولع به ونعنى وهو فالن فـي ذلـك السلـام ومحاولتهـا مـا يتأدى من قبله على من يشافهكم في 

   . الكمال بحول اهللا تعالى

وإن رأيتم إذا انصرف من عندآم أن توجهوا زيادة إلى ما تلقونه إليه من رجالكم وخاصتكم في معنى هذا العهد وإحكامه 
وهو الموفق ال رب   : لتم من ذلك ما نرقب أثره ونصرف إليه من الشكر أوفاه وأوفره إن شاء اهللا تعالىومحاولته وإبرامه فع

   . سواه والسالم األتم عليكم آثيرًا

إمـا أن تصـدر بمـا يصـدر بـه االبتـداء   " وهـي   " المكاتبات الصادرة إلى ملوك الكفر فـي األجوبـة   " الطرف الخامس عشر 
أحد ملوآهم في أيام   : آمـا آتـب بعض آتاب الدولة األيوبية عن الملك الجواد  " قدم وإما أن تصدر بلفظ وصل أو ورد وقـد ت

أحد ملوك الفرنج في شعبان سنة ثالثين   : الملك الكامل محمد بـن العـادل أبـي بكـر جـواب آتـاب ورد عليـه مـن فرانـك
لصادرة عـن المجلـس العالـي الملـك األجـل األعـز الكبيـر المؤيـد الخطيـر العالـم العامـل وردت المكاتبة الكريمة ا  : وستمائة

الظهيـر العـادل األوحد المجتبى شمس الملة النصرانية جالل الطائفة الصليبية عضـد األمـة الفرنجيـة فخـر أبنـاء المعموديـة 
فالن معز إمام رومية ثبت اهللا يده نعمه وعزز موارد جوده وديمـه  عمـدة الممالـك ضابـط العساآـر المسيحية قيصر المعظم

وأمضـى صـوارم عزائمه وأعلى هممه وال برحت أنوار سعده تتالال وأخبار مجـده تبسـط وتتعالـى وسحائـب األلسنة الناطقة 
فجدد الثناء على جالله وأآد  -بحمد تستهل وتتوالى إلى أن يتحلى جيد الضحى بعقود الليل وتطلع الشعرى من مطالع سهيل 

المديح إلحسانه وإفضاله وأنفس أسبـاب المودة والحصافة وشدد أواخي اإلخالص والموافاة فاستبشرت النفوس بوروده 
وسـرت القلـوب بوفوده ووقف منه على اإلحسان الذي نعرفه ووجد عقده مشتمًال على جواهر الوداد الذي نألفه فشكر اهللا على 

   . لمنتظمة والمحبة الصادقة المكرمةهذه األلفة ا

والمجلس العالي الملك األجل أعلى اهللا قدره ونشر بالخير ذآره أولى من أهدى المسرات بورود المراسم والحاجات ووصل 
   . األنس بكريم المكاتبات مضمنة السوانح والمهمات
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من أنه ال فـرق بيـن المملكتيـن فهـذا  -ده اهللا شرفًا وعلوًا زا -فأما ما ذآره المقام العالي السلطاني الملكي الكاملي الناصري 
   . هـو المعتقـد فـي صـدق عهـده وخالـص وده وال زال ملكـه عاليـًا وشرفه ناميًا إن شاء اهللا تعالى

في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية   " فصل الرابع من الباب الثاني من المقالة الرابعة   

على ما استقر عليه الحال في ابتداء الدولة الترآيـة وإلـى زماننـا علـى رأس الثمانمائة مما أآثره مأخوذ من ترتيب الدولة 
األيوبية التي هي أصل الدولة الترآية مكاتبات ملوك الديار المصرية ابتداء الدولة الترآية وفيه ثالثة أطراف الطرف األول 

إلى الخلفاء من بني العباس مكاتباتهم الى خلفاء بني العباس قـد تقـدم فـي الكلـام علـى المكاتبـات  في المكاتبات الصادرة عنهم
منها ما يفتتح بآية من القرآن الكريم ثم   : الصـادرة عن الملوك إلى خلفاء بني العباس أنها على أساليب في ابتداء المكاتبات

ا ما يفتتح بالصالة على الخليفة على مذهب من يرى جواز إفـراد غيـر األنبيـاء بالسالم ومنها ما يفتتح بالسالم ابتداء ومنه
   . بالصالة ومنها ما يفتتح بالدعاء لديوان الخالفة

مما الحال مستقر به أن المكاتبة إلى   " التعريف بالمصطلح الشريف   " ولكـن الـذي ذآره المقر الشهابي بن فضل اهللا في آتابه 
ثم الدعاء المعطوف والصدر   " أدام اهللا أيام الديوان العزيز المولوي السيدي النبوي اإلمامي الفالني   "   : الشريفة ديوان الخالفة

أو غير ذلـك ممـا   " أيام   " أو   " خلد اهللا سلطان   " و   " أدام اهللا سلطان   "   : بالتعظيم المألوف وأنها قد تفتتح بغير هذا الدعاء نحو
   . العـز والـدوام يقتضـي

   . أو غير ذلك  " العبـد أو المملـوك أو الخـادم يقبـل األرض أو العتبات أو مواطئ المواقف   "   : وأن الصـدر نحـو

   . أو غيرهما مما فيه معنى اإلنهاء  " يطالع أو أنهى   " وأن ختم الكتاب يكون تارة بالدعاء وتارة ب 

كتاب بالديوان العزيـز وبالمواقـف المقدسة أو المشرفة واألبواب الشريفة والباب العزيز والمقام ويخاطب الخليفة في أثناء ال
   . األشرف والجانب األعلى أو الشـرف

   . وبأميـر المؤمنيـن مجـردة عـن سيدنـا وموالنـا ومرة غير مجردة مع مراعاة المناسبة والتسديد والمقاربة

   .  " الخادم   " فكتب بعض ملوك بني أيوب بالديار الشامية   : ن آتب عنهوأن خطاب المكاتب عنه بحسب م

   .  " أقل العبيد   " وبعضهم   " أقـل المماليـك   " وبعضهـم   " العبـد   " وبعضهـم   " المملـوك   " وبعضهم 

وأن أم جالل   " الخادم المطواع   " صاحب بالد خوارزم وما معها وابنه جالل الدين آانا يكتبان   : وأن عالء الدين خوارزم شاه
   .  " األمة الداعية   " الدين آانت تكتب 

أدام اللـه   " نـي مـن نسبـة الصـدر نحـو إلـى آخـر األلقـاب ثـم الدعـاء يع  " الديـوان العزيـز   " وعنـوان   :  " التثقيف   " في   : قال
   . وما أشبه ذلك  " أيامـه وخلد اهللا سلطانه 

   .  " العبد   " أو   " المملوك   " أو   " الخادم   " وعادة العالمة إليه   : قال

   .  " أقـل العبيـد   " وبعضهـم   " أقـل المماليـك   " وآتب بعضهم 

ن مطابقـة لمـا يقع في أثناء المكاتبة عن المكتوب إليه من الخادم وغيره مما تقدم ذآره بحسب ما يؤثر يريـد أن العالمـة تكـو
   . الملك المكتوب عنه الخطاب به عن نفسه

   . وهذه عدة صدور مختلفات االبتداءات منقولة من التعريف وغيره
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على مقادير قطع الورق في المقالـة الثالثـة نقـًال عـن ابـن عمـر أما قطع الورق الذي يكتب فيه إلى الخليفة فقد تقدم في الكالم 
أنه يكتب للخلفاء في قرطاس مـن ثلثـي طومار وأن المراد بالطومار الفرخة الكاملة   " آتـاب القلـم والـدواة   " المدائنـي فـي 

   . خالفةوأن المراد الورق البغدادي وحينئذ فينبغي أن يجرى األمر على ذلك تعظيمًا لل

أدام اهللا أيام الديوان العزيز وال زالت سيوف أوليائه في رقاب أعدائه محكمة وصنوف الكفار في أيدي عسكره الجرار   : صـدر
بالنهاب مقسمة وصفوف أهل الشرك مزلزلة بخوافق أعالمه المطهرة وسنابـك جيـاده المطهمـة وال برحـت مالئكـة النصـر 

   . ـر بيض الوجوه بتعظيم شعار سوادهمـن أمـداده وملـوك العص

الخادم ينتهب ثرى العتبات الشريفة بالتقبيل وينتهي في قصارى الطلبات على الوقوف في تلك الربوع ويكلل ربى تلك 
الساحات وهو وآل ابن سبيل بآللئ الدموع خضوعًا في ذلك الموقف الذي تنكر القلوب فيه الصدور وتلصق منه الترائب 

   . ظهر سيما الجاللة في الوجود ويغدق على األولياء فيعرفون بسيماهم من أثر السجودبالنحور وي

وينهي أن والءه القديم وبالءه العظيم وأيامه السالفة وأفعاله التالدة والطارفة وسوابق خدمه في امتثال األوامر الشريفة التي لم 
تنفيذ مراسمها وإقامة مواسمها وإطارة صيتها ودوام تثبيتها يزل يتسـارع إليهـا ويقارع عليها ويصارع غلب األسود على 

   . تحمل الخادم على االسترسال وتجمل له السؤال والذي ينهيه آذا وآذا

والكتائـب فـي هجيـر وطيسـه   " أدام اهللا سلطان الديوان العزيز وال زالت الخالئق بكرمه مضيفة   :  " التعريف   " من   : صدر آخر
واألبصـار فـي نصـر أنصـاره مصنفـة والمواضي بأوامره في قبضات عساآـره مصرفـة والنقـود إال مـا تشـرف   " مصيفـة 

باسمـه مزيفـة والقلـوب فـي صـدور األعـداء بخواطف رغبه مسيفة والوعود إال بما تنجزه مواهبه مسوفة والوغى ال ترى إال 
ذيال سيوفه مسجفة والمهابة بسطاه إما للمعاقـل فاتحـة وإمـا عما يطمع أن تناله برماحه مثقفة والسماء وإن علت ال تكون إال أل

األيـدي منهـا مجحفـة واألمـم علـى اختالفهـا تحـت راياتـه المنصـورة مقاتلـة وأخرى له محالفة واألعالم التي يأوي إليها 
   . بل مضايق صفوفه ومخانق زحوفه مخوفةاإلسالم به جوار الجوزاء مخلفة واألبطال لقتال الكفر ببوارق سيوف ق

الخادم يقبل بوالئه إلى ذلك الجناب ويقبل األرض وآتابه يحسن المناب ويقيل عثراته إذ آان به قد الذ ويقيم معاذيره إذ آان به 
صابة قد عاذ ويتسربل بطاعته سرابيل تقيه إذا خاف من سهام الدهر إلى مهجته النفاذ ويصول بانضمامه إلى تلك الع

المنصورة ال بما يطبع من الفولـاذ ويجل تلك المواقف المقدسة أن يبل مواطئها بدمعه وأن يحل مواطنها بقلبه قبل أن يعاجل 
   . آل عدو بقمعه ويعد ما هدي إليه من االعتصام بسببها سببًا لفوزه وموجبًا لملك رق عنق آل عاص وحوزه وينهي آذا وآذا

يلحـق الشيـب الشوائـب   " حتـى   " وال زالت أيامه شامخة الذوائب شارخة الصبا   ! ن الديوان العزيزخلد اهللا سلطا  : صدر آخر
راسخـة الفخـار فـي الظهـر بالعجائب نافخة في فحم الليل جمر الكتائب صارخة والرعد ترتعد فرائضه بين السحائب ناسخة 

غائب فاسخة عقد آـل خالـع يـرده اللـه إليهـا ردة خائـب باذخـة علـى دولة آل علياء بما تأتي به من الغرائب وتبذله من الر
   . ماضـي آـل زمـان ذاهـب مـن عصـور الخلفـاء الشرفـاء وائـب سالخة لجلدة آل أيم ظن أن في أنياب رمحه النوائب

الء سوى والئه المعقود بيمينه وعاقدًا الخادم يقبل العتبات الشريفة ساجدًا بجبينه وشاهدًا يستأديه له على يمينه وجاحدًا آل و
طاعـة أميـر المؤمنيـن عنـد حسـن يقينـه وعائـدًا بأملـه إلـى   " مـن   " بشرف االنتساب إليه عقد دينه وحامدًا اهللا الذي جعله 

   . محى بها آية اإلمحالآـرم تثمـر بـه اآلمال وتقمر به الليالي ألنها شعاره الذي تضرب به األمثال وتمطر به السحب الجهام فت

وينهي ورود المثال الشريف الذي طلع نيره فأنار وسطع متضاده فألف بين الليل والنهار وأقبل فما رآه إال آتابه الذي أوتيه 
باليمين وسحابه الذي أعطيه يندى منه الجبين ونصره أآثر من األلوف وأنصفه أعجل من السيوف وزاحم به الدهر فضًال عـن 

وزار بـه الوغـي ال يهابهـا وخطيـات القنا وقوف فتشرف به وطار بغير جناح وقاتل بغير سالح وقرأه وبات قرى  الصفـوف
   . له في السماح وتسلمه آأنما تسنم به المعاقل وتسلم منه المفتاح

مد بفيضها النيران المؤججة وال زالت سطواته تجمد برعبها األبطال المدججة وتخ  ! خلد اهللا أيام الديوان العزيز  : صدر آخر
وتحمل برآز نفاذها إلى القلوب الرماح المزججة وتبخل معهـا بعوائد آرمها السحب المثججة وتخف لديها أوقار الجبال 

المفججة وتخـر بـل تخـور خوفـًا أن تترقـى إليها األصوات المضججة وتخص بالغرق من خاطر في بحارها الملججة وتحلف 
   . أشهـى مـن البقـاء إلـى طرائـد سيوفهـا المهججـة وتخلـد النصـر بهججها القائمة على الخصماء المتحججةبسلطانها للمـوت 
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الخادم يقلـب وجهـه فـي سمـاء الفخـار بتقبيـل الـأرض التـي طالـت السمـاء فأطالـت النعمـاء وفضلـت النجـوم اللوامـع 
ـم الفضـل الجوامـع وأحلـت شوامخ المجد من حلها وأجلت قدر من جد فأجلها آل -أعـز اللـه سلطانـه  - وأوتيـت بمالكهـا 

وأعطت مفاتيح الكنوز آنوز الشرف لمن قبلها آما يقبل الحجيج الحجر أو أملها آما يؤمل الساري طلوع القمر وينهي آذا 
   . وآذا

   . وهو غريب األسلوب  :  " التعريف   " قال في   : صدر آخر

يام العدل واإلحسان النعم الحسان والفضل المشكور بكل لسـان األيـام التـي أشـرق صباحها السافر وعم سماحها أدام اهللا أ
الوافر وآمن بيمنها آل مسلم ضرب عليه سرادق الليل الكافر وعلـت شموسهـا وقـد جنحت العصور الذواهب وقدحت أشعتها 

ال برحت أيامه مفننة وأحكامه   " ز المولوي السيدي النبوي اإلمامي الحاآمي العزي  " فأضاءت بين البتي الغياهب أيام الديوان 
مقننة وسحبه على الظماء محننة وقربه بفقد ما حوته مجننة وحقائقه غير مظننة وطرائقه للخير مسننـة والخالئـق تحـت جنـاح 

لدهر ما نقد ومبيز األسود المتضائلة لديه آالنقد رأفتـه ورحمـاه مكننـة وال زال ولـاؤه ضميـر مـن اعتقد وممير من أخذ من ا
وسمير من تنبه وضجيع من رقد ومعير البرق ندى آرمه وقد وقد ومغير متعالي الصباح من راياته العالية بما عقد ومجير من 

   . الذ به حتى ال يضره من فقد ومبير عداه برداه الذي إن تأخر إلى حين فقد

شريفة التي إن تاهت على السماء فما وإن دنت للتقبيل فإن الثريا تود أن تكون فما وينهب تراب تلك الخادم يخدم تلك العتبات ال
ألن   : األرض التي هي مساجد ويقبل ذلك البساط الذي ال موضـع فيـه إال مكـان الثـم أو ساجـد وينزههـا عـن سواآب دمعه

مواقع لثمه ألنها ال تلثم السماء ويرفع صالح الدعاء وإنما إلى سمائهـا ال تطل فيه الدماء ويجلها عن   " اآلمن   " ذلك الحرم 
   . يرفعه وينهي صادق الوالء وما ثم من يدفعه ويدخر من صحيح العبودية ما يرجو أن ينفعه ويطالع العلوم الشريفة بكذا وآذا

أسبغ نعمه فالنعم في ضمنها ومأل اآلمال منها وأفاض من و  ! أدام اهللا النعمة على الدين والدنيا بإيالة الديوان العزيز  : صدر آخر
أنوارها التي علم قرن الشمس أنه غير قرنها وأدال دولته التـي نـزل الخلـق مـن جنـات عدلهـا جنـات عدنهـا وأمضى سيوفها 

ب بسهم ظنها وال زالت التي تعرب فيعرف ضمير النصر في لحنها وأعلى آراءها التي تلقى العداة بدروع يقينها وتلقى الغيو
البشائر تتبارى إليه بردها ويضفو علـى أعطـاف اإلسلـام بردهـا وال برحـت راياتـه سويـدات قلـوب العساآر وأجنحة الدعاء 

   . المحلق إلى أفق السماء من أفق المنابر ووالؤها السر المبهم الذي هو مما تبلى به السرائر

    . الخادم

الموحدين على الملحديـن وثبـت آلمـة المتقيـن علـى اليقيـن بـدوام أيـام الديوان العزيز وروض بوالته  أعلى اهللا  : صدر آخر
آل ديوان ووسم بوالئـه آـل أوان وأنطـق بحمـده آـل لسـان وألهـم الخلق أن يعنونوا بطاعته صحائف اإليمان وأسعدهم بما 

آتب األمان فكلها طائر في العنق يكون بالطاعة قالئد بر في األطواق  يتناولونه في الدنيا من آتب المنن وفي اآلخرة من
   . وبالمعصية جوامع أسر في األعناق

ورد على المملوك آتاب إن لم يكن أنزل من السماء فهو من الذي أنزل عليهم آتب من السماء وإن تنزل ألفاظه بالماء فهو من 
ألنه ليس بيوم الكتاب فإنه قط عجل له قبل يوم الحساب ولوال أن أم   : آتب العملالذين أنزلت ألفاظ دعواتهم الماء وإن لم يكن 

   . الكتاب أعقمت لكان ابن أم الكتاب وإن هو إال طائر ألزم في عنقه وما وآر طائره إال المحراب

رب والشـرق وميز الحظوظ أتم اهللا ما أنعم به على الديوان العزيز وعلى الخلق وأشرك في هذه النعمة أهل الغـ  : صدر آخر
   . فياه بحسب درجات السبق

  " ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وآًال وعد اهللا الحسنة   " فإنه 
عليهـا مـا ضمنه ويمكنها بما  واهللا ال يخلف موعده والديوان العزيز ال يكدر مورده وال رفع عن أيدي الخلق يده بل يجـري

بسط لها في األرض ومكنه ويرسل عليها سحائب رحمته وينشئ منها ناشئة نعمته ويوجه إلى قلبها وجه آل أمل ويفيض 
   . طوفانها فال يكون به للغليل قبل وال يأوي إلى حصاة قلب فيعصمها ولو أنه جبل

   . ولم أقف على مكاتبة عن أحد من ملوك الديار المصرية إلى أبواب الخالفة مذ صارت دار الخالفـة بالديار المصرية  : قلت
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والظاهر أنه لم تجر مكاتبة عن السلطان إلى الخليفة ألن الخليفة ال يكاد يفارق السلطان سفرًا وال حضرًا مفارقة توجب 
   .  " التثقيف   " صاحـب  المكاتبة إليه آمـا أشـار إليـه

زادها اهللا شرفًا   " آذا   " وأول ما نبدأ بمـا يكتـب بـه إلـى األبـواب اشريفـة الخليفتية   : إذا ذلك فقال  " التعريف   " وقد لوح في 
   . جريًا على قديم العادة ورجاء لمالحظة السعادة

رحمـه اللـه   " صالح الدين يوسـف بـن أيـوب   " وهذه نسخة مكاتبة من هذا النوع مما آتب به القاضي الفاضل عن السلطان 
إلـى ديـوان الخالفـة ببغـداد فـي أيـام الناصر لدين اهللا بخبر ملك األلمان مـن الفرنجـة والقتال معه في جواب آتاب ورد عليه 

من األمثلة المذآورة في المكاتبات إلى الخلفاء على ما   " آثير   " هذا األسلوب ويغني عن مراجعة  يوضح في هذا الموضع بيان
أدام اهللا ظل الديوان العزيز النبوي اإلمامي الشريف الناصري ومده على األمـة ظليـًال وجعـل األنوار عليه دليًال   : تقدم وهو

أنبتهـا وأرغـم أعـداءه وآبتهـا ومسها بعذاب من عنده وسحتها وال زالت رايته وحاطـه بلطفـه وتقبـل أعمالـه بقبـول حسـن و
   . السوداء بيضاء الخير محمرة المخبر في العدة مسودة األثر

ورد على الخادم ما آوتب به من الديوان العزيز رائدًا في استخالصه مبرهنًا عن اختصاصه مطلقًا في الشكر للسانه وفي 
من آتاب آأنه سورة   ! تضيًا ألمنية آان يتهيبها ومفيضـًا لمكرمـة لـو سمـت نفسـه إليهـا آان يتهمها فلله هوالحرب لعنانه ومق

وآل آية منه سجدة قابله بالخشوع آأنما قلم الكتاب القضيب وطرسه البردة وتاله على من قبله من األولياء مسترفهًا به 
لالزمهم مستدعيًا به الخدمة للوازمهم مرهفًا به ظباهم في القتال فاسحًا به خطاهم لعزائمهم مستجزًال به لمغانمهم مستثبتًا به 

يوم النزال فأثـر فيـه آاالقتـداح فـي الزنـد وآاالنبجـاس مـن الصلـد وآاالستدالل من الغمد فشمر من آان قد أسبل وانتهى من 
سمعنا وأطعنا وعلينا من الخدمة ما   : اديًا ينادي لإليمان وقالواآان قد أجبل وآأنما أعطوا آتابًا من الدهر باألمان أو سمعوا من

استطعنـا هـذا مـع آونهـم أنضاء زحوف وأشالء حتوف وضرائب سيوف قد وسمت وجوههم عالمـات الكفـاح وأحالـت 
بما قعد عنه عرضهـم أقلـام الرمـاح صابريـن مصابريـن مكاثريـن مكابريـن مناضلين مناظرين قد قاموا عن المسلمين 

سائرهم ونزلوا بقارعة القراع فال يسير عنها سائرهم وسدست آعوب الرماح أنلهم وأثبتوا في معترك الموت أرجلهم آل ذلك 
   . طاعة هللا ولرسوله ولخليفتهما وإذا رموا فأصابوا قالوا ولكن اهللا رمى

من أمواجه ويخرج للمسلمين منهم أمر من أجاجه قد  ومن خبر الكفار أنهم إلى اآلن على عكا يمدهم البحر بمراآب أآثر عدة
تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضوا إليهم من آل فرقة منهم طائفة ويقلدوا لهم من آل قرن يعجز بالكرة واصفه فإذا قتل 

ر مـن الجداد المسلمون واحدًا في البر بعث البحر عوضه ألفًا وإذا ذهب بالقتل صنف منهم أخلف بدلـه صنفـًا فالـزرع أآثـ
   . والثمرة أنمى من الحصاد

قد زر عليه من الخنادث أدراعـًا متينـة واستجـن مـن الجنويـات بحصـون حصينـة مصحـرًا  -قاتله اهللا  - وهذا العدو المقاتل 
من غطاء  ومتمنعـًا وحاسـرًا ومتدرعـًا ومواصًال ومنقطعًا وآلما أخرج رأسًا قد قطعت منه رؤوس وآلما آشف وجهًا آشف

أجسادها نفوس فكم من يوم أرسلوا أعنـة السوابـق فذمـوا عقبـى إرسالهـا وآـم مـن ساعة فضوا فيها أقفال الخنادق فأفضى 
   . إليهم البالء عند فض أقفالها إال أن عددهم الجم قد آاثر القتل ورقابهم الغلب قد قطعت النصل لشدة ما قطعها النصل

وليـاء قـد آثـرت المـدة الطويلـة والكلـف الثقيلـة فـي استطاعتهـم ال فـي طاعتهـم وفـي أجوالهم ال في ومن قبل الخـادم مـن األ
شجاعتهم فالبرك قد أنضوه والسالح قد أحفوه والدرهم قد أفنوه وآل من يعرفهم من أهل المعرفة ويراهم بالعين فما هم مثل 

ي الصيحة البدرية اللهم إن تهلك هذه العصابة ويخلص الدعاء ويرجو على يد من يراهم بالصفة يناشد اهللا المناشدة النبوية ف
   . أمير المؤمنين اإلجابة

هذا والساحل قد تماسك وما تهالك وتجد وما تبلد وشجعتـه مواعـد النجـدة الخارجـة وأسلتـه عن مصارع العدة الدارجة فكيف 
وراء البحر وحشود أجناس الكفر وقد حرم بابهمبه إذا خرج داعية األلمان وملوك الصلبان وجموع ما  لعنة اهللا عليهم وعليه  - 

آل مباح واستخرج منهـم آـل مذخـور وأغلـق دونهـم الكنائـس ولبـس وألبسهـم الحـداد وحكـم عليهـم أن ال يزالـوا آذلك أو  -
   . يستخلصوا المقبرة ويعيدوا القمامة

   . "  وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم  "  
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   . اللهم أخفر جواره واصرف جوره وأخلف وعده واآسر ضمانه وأنكصه على عقبه وعجـل فـي الدنيـا واآلخـرة مهـم تبابـه

   . فـال تسلبـه ومـا سترتـه مـن عجزنـا فـال تهتكـه ومـا بدأتنـا به من نعمتك فال تقطعه وما وهبتنا من نصرك

في دون ما الدين مستقبله وعدوه خذله اهللا يؤمله ما يستغـرغ عزائـم الرجـال ويستنفـد خزائـن األمـوال ويوجـب إلمـام   " و   " 
عود على عدالته بالتجريح لقال ما هـذه األمـة أن يحفـظ عليها قبلتها ويزيح في قتل عدوها علتها ولوال أن في التصريح ما ي

يبكي العين وينكي القلوب وتنشق له المرائر وتشق له الجيوب ولكنه صابر محتسب منتظـر لنصـر اللـه مرتقـب قائم في نفسه 
بما يجب رب إني ال أملك إال نفسي وأخي وها هو قد هاجر إليك هجرة يرجوها عندك مقبولة وولدي وقد أبرزت لعدوك 

   . ههم وهان علي محبوبك بمكروهي فيهم ومكروههمصفحات وجو

والحـق إلـى مـن قام بأوله وإلى اليوم   " ناصـره   " ونقف عند هذا الحد وهللا األمر من قبل ومن بعد وإن لـم يشتـك الديـن إلـى 
ب والنجـاء قبـل أن يصـل اآلخر يقوم بآخره فإلى من يشتكى البـث وعنـد مـن يتفـرج بالنفـث ومنفعهـة الغـوث قبـل العطـ

   . الحزام الطبيين والبالغ قبل أن يصل السيل الزبى

فيـا عصبـة محمـد صلى اهللا عليه وسلم اخلفه في أمته بما تطمئن به مضاجعه ووفه الحق فينا فإنا وإن المسلمين عندك ودائعه 
جـى بالقـول صادعـًا ولـو رفعـت عنـه العوائـق وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إال بحالة من وقف بالباب ضارعًا ونا

لهاجـر وشافـه طبيـب اإلسلـام بـل مسيحه بالداء خامر ولو أمن عدو اهللا أن يقول فر لسافر وبعد ففيه وإن عض الزمان بقية 
عليه وسلم ومن وقبله وإن تدارأت الشهاد درية فال يزال قائمًا حتى ينصر أو يعذر فال يصل إلى حرم ذرية أحمد صلى اهللا 

   . ذرية أيوب واحد يذآر

وحفظه وحفظ به   ! وأرسى قواعد سلطانه  ! وأصفى موارد إحسانه  ! وتمم مساعدة دهره  ! أنجز اهللا ألمير المؤمنين مواعد نصره
   . فهو خير حافظًا ونصره ونصر على يديه فهو أقوى ناصرًا إن شاء اهللا تعالى

أيضـًا أن المكاتبـة إلى أبواب الخالفة من الملوك   " تعريفـه   " بـن فضـل اللـه قـد ذآـر فـي  ثـم اعلـم أن المقـر الشهابـي
فجرى على هـذا المصطلـح فيمـا آتـب بـه إلـى الديـوان   : والسوقة ال تختلف بل تكون على األنموذج المقدم ذآره واستلزم ذلك

الخلفاء العباسيين بالديـار المصريـة عـن رمـاة البنـدق بالشـام جوابـًا عمـا العزيـز الحاآمي أحمد بن أبي الربيع سليمان أحد 
   . ورد عليـه مـن آتابهـم وهـو متكلم على رماة البندق يومئذ في أمر ناصر الدين بن الحمصي وهو أحد الرماة

آمـي ونصـر به جمع اإلميان وبشر بأيامه أدام اللـه تعالـى أيـام الديـوان العزيـز المولـوي السيـدي النبـوي اإلمامـي الحا
الزمان ومتعه بالملك الذي ال ينبغي ألحد من بعده بما ورثه من سلميان وال زال يخضـع لمقامـه آـل جليـل ويعـرف أليامـه 

آـان آـل وجـه جميـل ويعتـرف لشرفـه آـل معتـرف بالتفضيل ويشهد بنفاذ أوامره من ذوي نسبه الشريف آل أخ وخليـل وال 
إال آرمـه المأمـول ودعاءه المقبول وعدوه المصروع ووليه المحمول وال برحت طاعته يعقد عليها آل جمع ومراسمه ينصت 

   . إليها آل سمع وطوائف الذين آذبوا عليه ال تتلى عليم آياته إال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع

شرفه ومكان تعبد القدماء منهم ومن سلفهم ويلوذون بذلك المقام المماليك يقبلون األرض باألبواب العالية التي هي خطة 
ويعوذون بذلك الحرم الذي ال يبعد نسبه من البيت الحرام ويؤملون ذلك الكرم الذي ما منهم إال من سعد به طائر وجاءته به 

ال يعنون   ! يا سعد  : ما إذا قالوا في وجه الصباح أشائره وفي وجه العشـاء بشائـره فنالوا به أقصى المرام وقضوا به من العمر
به إال ذلك اإلمام وينتهون إلى ما ورد به المرسوم الشريف الذي ما من المماليك إال مـن مـت لديـه بتقديم عبوديته ورقه 
وال  وسارع إلى طائره الميمون وحمله بسبقه وفتح له عينه وظن أنه حاآم وامتثلوا أمره وآيف ال تمتثل الرماة أمر الحاآم

سيما ابن عم سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسلـم اإلمام الحاآم وأجلوه عن رفعه على العين إذ آانت تلك بمنزلة الحاجب 
وقدموا إليه خفوق قلوبهم الطائرة وما علموا إن آانوا قاموا بالواجب ووقفوا على أحكام حاآمه فما شكوا أن زمـان هـذا الفـن 

اد قد عاد وأن مثاله المتمثل في سواد الحدق مما حكته أيامـه العباسيـة مـن شعـار السـواد وعلمـوا مـا بحيـاة ناصـره في بغد
رسـم بـه فـي معنـى محمد بن الحمصي الذي ما نورت الليلة أآاريخه وال بعدت في اإلقعاد له تواريخه بل أخمدت دموع ندمه 

ال أنه مشغلة وما آان أنهاه الديوان العزيز مما لم تذآر الخواطر الشريفة نيرانه المشتعلة وأصبح به ال يحل القوس في يده إ
بأنه قبة المفتري وأنه صاحب القوس إال أن ماله سعادة المشتري وأنه موه تمويه الجاحد وتلون مثل قوس قزح وإال فقوس 

ألمير بهاء الدين أرسالن البندقدار البندق لون واحد وأدلى بغروره وعرض المحضر الذي حمله على تغريـره وذلك في غيبة ا
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الحاآمي الذي لو آان حاضرًا لكان حجـة عليـه ومؤآـدًا إلبطـال رميه وقوسه وبندقه في يديه لما تضمنه الخط الشريف المقيد 
نـي اللفظ المكتتب على المصطلح الساحب ذي فخاره على المقترح الذي هدى إلى الخير وبدا به ما وهـب مـن الملـك السليما
الـذي أوتي من آل شيء وعلم منطق الطير فإنه لم يكتب له إال بأن يرمي على الوجه المرضي واستيفاء شروط البندق 

والخروج من جميع األشكال عمًال بقواعده ويعلـم بأنـه مـا رعـى حـق قدمتـه وال فعـل فـي البـاب العزيـز مـا يجب من التحلي 
عادة األدب وأخطأ في الكل لكنه ندب وذلك بعد أن عمل له جميع رماة البندق وسئل بشعار الصدق في خدمته وأنه خالف 

بأنه سالم من آل إشكال يشكل وأنه بعد أن أقعد رمى وحمل وحمل فشهـد عليـه السـادة األمـراء ولـاة العهد إخوة أمير   : فأجاب
صة المماليك بالمواقف المقدسة ووضوح المؤمنين ومن حضر وآتبوا خطوطهم في المحضر وما حصل اآلن عند عرض ق

مـن التعجب من اعتراف المماليك لكونهم رموا معه بعد أن رأوا الخط الشريف وهو لفظ مقيـد وأمر أيد به   : قضيتـه المدنسـة
 به إذا ألزم رأي اإلمام الحاآم بأمر اهللا المسترشد باهللا والمؤيد وآل ما أمر به أمير المؤمنين ال معدل عن طرقه وال جدال إال

   . آل أحد طائره في عنقه وأمير المؤمنين بحر ال يرد إال من علمه وهو الحاآم وال راد لحكمه

وإنما ابن الحمصي المذآور عدم السداد وخالف جاري العادة في الحمص فإنه هو الذي سلق في االفتراء بألسنة حداد ولم 
أراهم من برقه المتهلل غير ومضه والذي أوقفهم عليه منه أن يرمي يوقف المماليك من الخط الشريف إال على بعضه وال 

   . محمد بن الحمصي ويرمى معه وآلمة أمير المؤمنين مستمعة ومراسيمه متبعـة وإذا تقـدم آـان الناس تبعه

عن قدمته التي آان  غير أن المذآور بدت منه أمور قطع بها األمير صارم الدين صاروجـا الحاآـم البندقـدار فـي حقـه وأقعده
يمت فيها بسبقه وانتقل عنه غلمانه وثقل عليه زمانـه ونـودي عليـه فـي جمـع آبيـر يزيـد على تسعين قوسًا وجرح بخطأ بندقه 
جرحًا ال يوسى ثم بعـد مـدة سنيـن توسـل بولـد األميـر المرحـوم سيـف الديـن تنكـز إلـى أبيـه وتوصل به إلى مراميه فأمر أن 

مى معه وهدد المخالف بالضرب ولم يرم معه أحد برضاه إال خوف أن توقد نار الحرب فلما مضت تلك األيام وانقضت تلك ير
األحالم جمع مملوك األبواب العالية األمير عالء الدين بن األبـو بكـري الحاآـم فـي البنـدق الـآن مـن رمـاة البنـدق جمعـًا 

وذآر أمر المذآور وأحضر محضره المسطور ولم يكن عليه تعويل وال في حكم الحاآم المتقدم  آبيرًا واهتم به اهتمامًا آثيرًا
تعليل وال عنـد هـذا الحاآـم الـذي ادعـى لـه وادعـى عنـده تجـوز األباطيـل وتحقق أن الحق فيما حكم به عليه فتبـع وترجـح 

حكـم الحاآم المتقدم واستمر بقعوده المتحتم ووافقه على هذا سائر  أن ال يقـام منـه مـن أقعـد وال يوصـل منـه مـا قطـع فنفـذ
الرماة بالبالد الشامية وحكامها ومن يرجع إليه في الرماية وإحكامها وبطلت قدمة لمذآور التي ذهـب فيهـا عمـره ضائعـًا 

   . وزمانـه الـذي لـو اشتريت منه ساعة بالعمر لم يكن نافعًا

رسوم الشريف زاده اهللا شرفًا قبلوا األرض لديه وأوقفوا عليه حاآمهـم المسمـى فوقـف لـه وعليه وجمع ولما ورد اآلن هذا الم
له جمعًا لم يدع فيه من الرماة معتبرًا وال من يلقم القوس وترا وال مـن إذا قعـد آالعيـن جـرى مـا جـرى ثم قرأ عليهم ما 

  : دعا أو أمن وتضاعف سرورهم بحكمه الذي رفع الخلل وقطع الجدل وقالواتضمن ودعوا ألمير الؤمنين ولم يبق منهم إال من 
ال عدمنـا أيام هذا الحاآم الذي أنصف واإلمام الذي عدل وبقي ابن الحمصي مثله ونودي عليه إنه من رمى معه آان مخطئًا 

هم من أمير المؤمنين وبنص آتابه مثله ووقرت هذه المناداة في آل مسمع وقرت استقرار الفضـل عليـه المجمع وذلك بما ف
المبين وبما قضى اهللا به على لسان خليفته الحاآـم واللـه أحكـم الحاآميـن وطالعوا بها وأنهوا صورة الحال وجمعوا في 

   . إمضائه اآلمال

آل رمية من آثب  ال زالت سعـادة أميـر المؤمنيـن منزهـة عـن الشبـه آخـذة مـن خيـر الدارين آل اثنين في وجه حتى تحصل
وال يرمي في آل أمنة إال آل مصطحـب مـا غـب فـي السمـاء المـرزم ووقـع العقاب على ثنية يقرع سنه ويتندم وعال النسر 

   . الطائر والواقع على آثاره وسائر طيور النجوم والحوم إن شاء اهللا تعالى

  " وفيمـا ذآـره فـي   : فقـال  " التعريـف   " ابـي بـن فضـل اللـه فـي آلـام المقـر الشه  " التثقيـف   " وقـد اعتـرض فـي   : قلت
   . مـن التسويـة فـي المكاتبـة بيـن الملوك والسوقة نظر  " التعريـف 

فـإن الـذي تجـب مكاتبتهـم به ما يكاتب به المرؤوس رئيسه بحسب ما تقتضيه الحال في   : وما أشار إليه من النظر ظاهـر
   . المكاتبات من يقبـل الـأرض آمـا تكاتـب الملـوك ب هـم بذلـك أحـق وأجـدر ابتداء



 

605 
 

بالديـوان العزيز والمواقف المقدسة أو المشرفة   " التعريـف   " ويكـون الخطـاب لهـم فـي أثنـاء المكاتبـة بمـا أشـار إليـه فـي 
على وموالنا أمير المؤمنين ونحو ذلك بحسب ما تقتضيه الحال واألبواب الشريفة والباب العزيز والمقام األشرف والجانب األ

   . على ما تقدم ذآره

 الطرف الثاني في المكاتبة إلى والة العهد بالخالفة   

ويكون التصدير في   :  " صناعة الكتاب   " فقال في   " لفالن من فالن   " أمـا على المصطلح القديم حين آانت المكاتبة إلى الخلفاء 
المكاتبة إلى ولـي العهـد علـى مـا تقـدم فـي المكاتبـة إلـى الخلفـاء مـع تغييـر األسمـاء غيـر أنـه جعـل الفـرق بيـن اإلمـام 

   . وبرآاته في أول الكتاب وآخره  : من يكاتب بالتصدير أن يقال لإلمام في التصدير مع السالموغيـره م

   . ومن سوى اإلمام تحذف وبرآاته من التصدير وتثبت في آخر الكتاب

لعبـد اللـه أبي فالن فالن أمير المؤمنين سالم على أمير المؤمنين ورحمة   " وقـد تقـدم أن التصديـر إلـى الخليفـة حينئـذ آـان 
   . اهللا وبرآاته فإني أحمد إلى أمير المؤمنين اهللا الذي ال إله إال هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله

   .  " والسالم عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اهللا وبرآاته   : مؤمنين إلى آخره ويختم بقولهأما بعد طال اهللا بقاء أمير ال

  : من االبتداء بالتصديـر مـع تغييـر األسمـاء  " صناعة الكتاب   " وحينئـذ فتكـون المكاتبـة إلـى ولـي العهد على ما أشار إليه في 
سلمين سالم على ولي عهد المسلمين فإني أحمد إليه اهللا الذي ال إله إال هو وأسأله أن لعبـد اللـه أبي فالن فالن ولي عهد الم  " 

   . يصلي على رسوله صلى اهللا عليه وسلـم

   . أو نحو ذلك  " والسلـام علـى ولـي عهـد المسلمين ورحمة اهللا وبرآاته   : أطـال اللـه بقـاء ولـي العهـد ويختمـه بقولـه  : أمـا بعـد

أن رسـم المكاتبـة إلـى   " التعريـف   " على المصطلح الذي حدث بعد ذلك فقد ذآر المقر الشهابي بن فضل اهللا في آتابـه  وأما
   . ضاعـف اهللا تعالى جالل الجانب الشريف المولوي السيدي النبوي الفالني ثم الدعـاء المعطـوف  : ولـي العهـد بالخالفـة

   . لفـظ الجانـب بالجناب  " التثقيـف   " وأبـدل فـي 

   . والخطاب له بموالنا وسيدنا ولـي العهـد ونحـو ذلـك

   . أو نحـو ذلـك  " الخـادم يقبل العتبـات الشريفـة أو اليـد الشريفـة   " والتعبيـر عـن المكتـوب عنـه ب 

   . وبقية األلقاب المذآورة إلى آخرها  " الجناب الشريف   " والعنوان   " الخـادم   " والعالمـة إليـه   :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . لعدم اشتراك غيره معه فيه بخالف الجناب  : وهو أحسن من الجناب  : قال

وهذا أيضًا على عادة من تقدم من الملوك أما في زماننا وقبله بمدة مديدة فلم يتفق وجود ولي عهـد للخالفة وبتقدير   : قال
   . يكن الخليفة يكاتب في هذا األيام فكيف بولي عهدهوجوده فإذا لم 

ضاعف اهللا تعالى جالل الجانب وأطلع مع وجود الشمـس بـدره التمـام وأحـوج مـع زاخـر الحبـر منـه إلـى مـدد الغمام   : صدر
النظر وال برح صدر دسته وقدمه إمامًا على الناس وأطال بقاء سيدنا أبيه اإلمام وال عدم منه مع نظر والده الشريف جميل 

العلي إذا غاب وثانيه إذا حضر وال زال الزمان مختاًال مـن جـود وجودهمـا ال عـرف اللـه األنـام قـدره إال بالزهـر والثمـر 
   . وال زاد فيض آرم إال هو من آف أبيه فاض أو من وبله العميم انهمر

   . ال خيـر فـي السرف  : ة بما وجده من الخير في تقبيلها قول من قالالخـادم يخـدم تلـك العتبـات الباذخـة الشرف الناسخ
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وينهي والء ما عقد على مثله ضمير وال انعقد شبيهه لولي عهد وال أمير وإخالصـه فـي انتمـاء أشـرق منـه علـى الجبيـن 
   . وأشـرف فـرآه فرضًا عليه فيما نطق به القرآن ورقم في الكتاب المبين

أعز اهللا أنصار الجانب الشريف وال حجب منه سر ذلك الجالل وال معنى ذلك البدر المشرق منه في صورة   : صدر آخر
الهالل وال فيض ذلك السحاب المشرع منه هذا المورد الزالل وال تلـك المآثـر االتـي دل عليهـا منـه آرم الخالل وال تلك 

   . تد الظالل وال ذلك اإلمام الذي هو ولي عهده وهو أعظم من االستقاللالشجرة المفرعة وال ما امتد منها به من الغصن المم

ومضفيًا منها جالبيب الشرف على عطفه وحسبه فخارًا أن   " ومصفيًا مها لورده   " الخـادم يقبـل تلـك اليـد موفيـًا لهـا بعهـده 
   . يرجو الثوابيدعى في ذلك المقام بعبده ويترامى على تلك األبواب ويلثم ذلك الثرى و

وال زالـت عهـود واليتـه منصوصة وإيالته بعموم المصالح مخصوصة وصفوف جيوشه آالبنيان مرصوصة   : صـدر آخـر
والوفود في أبوابه أجنحتها   " وقوادم أعدائه بالحوالق محصوصة وبدائـع أنبائـه فيمـا حلقـت إليـه دعوته الشريفة مقصوصة 

   .  " بالندى مبلولة مقصوصة 

الخادم يجدد بتلك األعتاب خدمه ويزاحم في تلك الرحاب خدمه ويقف في تلك الصفوف ال تنقـل عـن الطاعة قدمه ويتمثل بين 
التـي أشهرهـا وصروفـه التـي القـى أشهرهـا   " تلك الوقوف ويتميز عليهم إذا ذآر في السوابق قدمه ويدلي بحجـج سيوفـه 

هـا الديـوان العزيـز مذ أثبتها وال حط رماحها مذ أنبتها وال محا سطورها مذ آتبها ليغيظ األعـداء وال التـي مـا أنكر  " ومواقفـه 
   . يشفـي صدورها منذ آتبها وينهي آذا وآذا

وال زالـت مواعيد الظفر له منصوصة ورؤوس من آفر بطوارقه مرضوضة وصحائف األيام عما يسر به   : صـدر آخـر
وجفـون عـداه ولـو اتصلـت بمقـل النجـوم مغضوضة وطوارق األعداء التي تجنهم منه بسيوفه  الزمان فيه مفضوضة

   . معضوضة

الخادم يخدم أرضه المقدسة بترامي قبله وتقليب وجهه إلى قبله ويتطوف بذلك الحرم ويتطول من فواضل ذلك الكرم ويتطوف 
ه وإال فمن فإنه واهللا يشهد له ال يعتقد بعد والء سيدنا وموالنا أميـر بقالئد تلك المنن وفرائد تلك المواهب التي إن لم تكن ل

المؤمنيـن والقيـم بأمـور الدنيـا والدين عليه الصالة والسالم إال والءها وال يؤمل بعد تلك اآلالء إال آالءهـا وال يرجـو مـن 
حافظًا وال لحال إقدامه في قدم صدق والئه الفظًا قائمًا في  غيـر هذه الشجرة المبارآة ألمله إثمارًا وال لليله إقمارًا وال أليامه

ويدخر شفاعتها العظمى إذا جاءت آل أمة بشافعها   " ويجـد فـي آبـت مدافعهـا   " خـدم هـذه الدولـة القاهـرة يجهـد فـي منافعهـا 
   . وينهي آذا وآذا

من المصطلح المستقر عليه   " الطرف الثالث     

من مصر والشام والحجاز مكاتباتهم الى اهل   : كاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية إلى أهل المملكةالحال في الم
المملكة وفيه ثالثة مقاصد المقصد األول في المكاتبات المفردة المسلك األول في بيان رتب المكاتبات ورتب أهلها وهي على 

علـى مـا آان عليه الحال في الزمن المتقدم مما لعله يعود مثله وهي الدعاء المكاتبـات إلـى الملـوك   " ضربين الضرب األول 
أعز اهللا تعالى أنصار   :  " التثقيف   " على ما ذآره في   " وهي   " المكاتبة إلى ولي العهد بالسلطنة  -األولى   " للمقام وفيه مكاتبتان 

   . آـان أخـًا أو ولـدًا المقام العالي الملكـي الفالنـي األخـوي أو الولـدي إن

سـواء آان أخًا أو غير   " أخـوه   " والعالمة   " أصدرناها إلى المقام العالي ويطالع علمه الشريف   "   : ثم الدعاء الالئق به ثم يقال
   . إن آان والدًا  " والده   " أخ و 

   .  " ولـي العهـد بالسلطنـة الشريفـة   " ولم يذآر تعريفه والذي يظهر أنه يكتب لـه 

   . ولـم يذآـر قطـع الـورق لهـذه المكاتبـة والـذي يظهـر أنـه فـي قطع العـادة علـى قاعـدة المكاتبـات إلـى أهـل المملكـة
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فإنه   : ر ما آتب به إلى الملك الصالح عالء الدين علي ولد المنصور قالوونولعـل هـذه المكاتبـة نظيـ  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
   . آان ولي عهد أبيه المذآور توفي في حياته

ورأيت أمثلة آثيرة صدرت عنه بخالص الحقوق وعالمته الثانية  : ثم قال المكاتبة إلى صاحب حماة من بقايا الملوك األيوبية  - 
الملك األفضل ناصر الدين محمد بن الملك   " محمد بن قالوون   " ان منهم في الدولة الناصرية قبل مصيرها نيابة وآخر من آ

   . المؤيد عماد الدين إسماعيل لما صارت إليه بعد أبيه المذآور

أعز اهللا تعالى أنصار المقام الشريف العالي   "   : فـي قطـع العادة  " التثقيـف   " ورسـم المكاتبـة إليـه علـى مـا ذآـره فـي 
   .  " السلطاني الملكي األفضلي الناصـري ونحوهمـا 

   .  " صاحب حماة   "  وتعريفه  " أخوه   " والعالمة   " أصدرناها إلى المقام الشريف   " ثـم الدعـاء وبعـده 

ولـم يـزل الحـال علـى ذلك إلى أن عزل عنها األفضل المشار إليه بعد األيام الشهيدية الملك الصالح   :  " التثقيـف   " قال في 
ان عماد اليد إسماعيل ابن السلطان الشهيد الناصر محمد بن قالوون واستقر بها بعده نائبًا األمير طغاي الحموي أمير مجلس آ

   . فبقيت نيابة بعده إلى اآلن

  الضرب الثاني  

  " المهيع األول   " المكاتبات إلى من عدا الملوك من أرباب السيوف واألقالم وغيرهم ممن جرت العادة بمكاتبته وفيه مهيعان   " 
اهللا تعالى أنصار المقر الكريم  أعز  "   :  " التثقيف   " وصورت على ما ذآره في   " في رتب المكاتبات وهي على عشر درجات 

العالي المولوي األميـري الكبيـري العالمـي العادلـي المؤيـدي الزعيمي العوني الغياثي المثاغري المرابطي الممهدي المشيدي 
والمجاهدين  الظهيري العابدي الناسكي األتابكي الكفيلي الفالنـي معـز اإلسلـام والمسلميـن سيـد أمـراء العالميـن ناصر الغزاة

ملجئ الفقراء والمساآيـن زعيـم جيـوش الموحدين أتابك العساآر ممهد الدول مشيد الممالك عماد الملة عون األمة ظهير 
   .  " الملوك والسالطين عضـد أميـر المؤمنيـن 

دًا وسعده على ممر الجديدين وال زال عزمه مؤيدًا وعزه مؤب  "   : مثل أن يقال  : ثـم الدعـاء المعطـوف والتصديـر المناسب
   .  " مجـددًا أصدرناهـا إلـى المقـر الكريـم تهـدي إليـه مـن السلـام أتمـه ومـن الثنـاء أعمـه 

وتبدي لعلمه الكريم آذا وآذا ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره الكريم بكذا وآذا فيحيط علمه الكريم بذلك واهللا   "   : ثم يقال
   .  " ده بمنه وآرمه تعالى يؤي

أعز اهللا تعالى   " عما استقر عليه الحال   " التثقيف   " وصورتـه على ما أورده في   " الدعاء للجناب الكريم   " الدرجة الثانية 
نصرة الجناب الكريم العالي األميري الكبيري العالمي العادلي المؤيدي الزعيمي العوني الغياثي المثارغري المرابطي 

ممهدي المشيدي الظهيري الكافلي الفالني عز اإلسالم والمسلمين سيـف األمـراء فـي العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين ال
   .  " زعيم جيوش الموحدين سيف أمير المؤمين 

اتبة إلى الجناب وال زالت عزائمه مؤيدة وأوامره السعيدة مسددة صدرت هذه المك  "   : ثم الدعاء والتصدير المناسب مثل أن يقال
   . العالي تهدي إليه سالمًا طيبًا وثناء مطنبًا وتوضح لعلمه الكريم آذا

   .  " ومرسومنا للجناب الكريم أن يتقدم أمره الكريم بكذا وآذا فيحيط علمه الكريم بذلك واهللا تعالى يؤيده بمنه وآرمه 

صار الجناب الكريم بإبدال نصرة بأنصار واختالف بعض األلقاب المتقدمة أعز اهللا تعالى أن  "   :  " التعريف   " والذي في   : قلت
 "  .   

ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب   "   :  " التثقيف   " وصورته على ما في   " الدعاء للجناب العالي بمضاعفة النعمة   " الدرجة الثالثة 
ممهدي المشيدي الظهيري الكافلي الفالني عز اإلسالم والمسلمين العالي األمير الكبيري العالمي المؤيدي العوني الزعيمي ال
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سيف األمـراء فـي العالميـن نصـرة الغـزاة والمجاهديـن زعيـم جيـوش الموحديـن مقـدم العساآر ممهد الدول مشيد الممالك 
   .  " عماد الملة عون األمة ظهير الملوك والسالطين سيف أمير المؤمنين 

وال زال قدره عاليًا ومدحه متواليًا وجيد الدهر بمحاسنه حاليًا وتوضح لعلمه الكريم آذا   "   : دير المناسب مثلثم الدعاء والتص
   .  " ومرسومنا للجناب العلي أن يتقدم أمره الكريم بكذا فيحيط علمه بذلك واهللا تعالى يؤيده بمنه وآرمه 

أدام اهللا تعالى نعمة   "   :  " التثقيف   " وصورتهـا علـى مـا أورده فـي   " نعمة الدعاء للجناب العالي بدوام ال  " الدرجة الرابعة 
الجناب العالي األميري الكبيري العالمي العادلي المؤيدي األوحدي النصيري العوني الهمامي المقدمـي الظهيـري الفالنـي عز 

هدين مقـدم العساآـر آهـف الملـة ذخـر الدولـة عماد المملكة اإلسالم والمسلمين سيد األمراء في العالمين نصرة الغزاة والمجا
وال زال قدره رفيعًا وعزه منيعًا   "   : والدعاء والتصدير المناسب مثل أن يقال  " ظهير الملوك والسالطين حسام أمير المؤمنين 

   . و مريعـًا

وتوضح لعلمه المبارك آذا   "   : ثـم يقـال  " يبـًا وثنـاء صيبـًا صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى الجانـب العالـي تهـدي إليـه سالمـًا ط
   .  " فيحيط علم الكريم بذلك واهللا تعالى يؤيده بمنه وآرمه 

أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلـس العالـي األميري الكبيري العالمي   "   : ورسمهـا  " الدعاء للمجلس بدوام النعمة   " الدرجة الخامسة 
جاهدي المؤيدي العوني األوحدي النصيري الهمامي المقدمـي الظهيـري الفالنـي عـز اإلسلـام والمسلميـن سيـد األمـراء فـي الم

ثـم الدعـاء   " العالميـن نصـرة الغزاة والمجاهدين مقدم العساآر آهف الملة ظهير الملوك والسالطيـن حسـام أميـر المؤمنيـن 
   . وال زال عاليًا قدره نافذًا أمره جاريًا على األلسنة حمده وشكره  "   : والتصديـر المناسبن مثل

   . وتوضـح لعلمـه المبارك آذا  "   : ثـم يقـال  " صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي تهدي له سالمـًا وثنـاء بسامـًا 

   .  " واهللا تعالى يؤيده بمنه وآرمه ومرسومنا للمجلس العالي أن يتقدم أمره المبارك بكذا فيحيط علمه بذلك 

صـدرت هذه   "   :  " التثقيـف   " وصورتهـا علـى مـا فـي   " صدرت والعالي ويعبر عنها بالسامي بالياء   " الدرجة السادسة 
ـري المكاتبة إلى المجلس العالي األميري الكبيري العضدي الذخري النصيري األوحدي الغوني الهمامي المقدمي الظهي

الفالنـي مجـد اإلسالم والمسلمين شرف األمراء المقدمين نصرة الغزاة والمجاهدين مقـدم العساآـر ذخـر الدولـة آهف الملة 
أدام اهللا سعادته وأجزل من الخير بره وإفادته موضحة لعلمه المبارك   "   : ثم الدعاء المناسب مثل  " ظهير الملوك والسالطين 
  " صدرت والسامي ويعبر عنها بالسامي بغير ياء   " العالي أن يتقدم بكذا فيحيط الدرجة السابعة  آذا ومرسومنا للمجلس

صدرت هذه المكاتبـة إلـى المجلـس السامـي األميـري األجلـي الكبيـري العضـدي الذخـري النصيـري األوحـدي   "   : وصورتها
أدام اهللا   "   : ثم الدعاء مثل  " ء زيـن المجاهدين عضد الملوك والسالطين الفالنـي مجـد اإلسلـام بهـاء األنـام شـرف األمـرا

سعادته وأجزل من الخير عادته تتضمن إعالمه آذا ومرسومنا للمجلس السامي أن يتقدم بكذا فليعلم ذلك ويعتمده واهللا الموفق 
   .  " بمنه وآرمه 

يعلـم مجلـس األمير األجل الكبير الغازي المجاهد المؤيد فالن الدين مجد اإلسالم بهاء األنام شرف األمراء   " الدرجة الثامنة 
أدام اهللا سعـده وأنجح قصده أن األمر آذا ومرسومنا له أن يتقدم بكذا   "   : والدعاء مثل  " زين المجاهدين عدة الملوك والسالطين 

   .  " يعتمده واهللا الموفق بمنه وآرمه فليعلم ذلك و

وقد تقدم في أول المكاتبات أنه يتعين أن يكون الدعاء للمكتوب إليه مناسبًا للحال مثل أن يكون موافقًا السم المكتوب إليه   : قلت
وبشارة وغيرها وما  من استطالع أمر واسترهاف عزم وفتح وظفر  : أو لقبه أو ظيفته أو محل نيابته أو األمر المكتوب بسببه

   . يجري مجرى ذلك وتقدم هناك ذآر جملة من األدعية في األمور المختلفة المعاني

ونحن نذآر هنا نبذة من األدعية والتصديرات الالئقة المتقدمة مما يدعى به للنواب ومن في معناهم ليقرب تناوله باقترانه 
   .  " بصور المكاتبات 
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وال زالت آفالته تبسط المعدلة وعزائمه على اإلنصاف   " أدعية تصلح للنائب الكافل   " لطنة األدعية والصدور لنواب الس
   . واإلسعاف مشتملة وتقدماته تبلغ آل ذي قصد أمله

   . أصدرناها إلى المقر الكريم تهدي إليه من السلـام أآملـه ومـن الثنـاء الحسـن أجزله وتبدي

ي آفالته والمسالك على اختالف طرقها آئلة إلى إيالته والمالئك محومة على بنوده محتفة بهالته وال زالت الممالك آلها ف  : آخر
   . واألرائك ال تثنى إال على دست فخاره وال تعد إال لجاللتـه

   . أصدرناها إلى المقر الكريم تخصه بأفضـل السلـام وأطيـب الثنـاء المرقـوم علـى أعلـى األعلـام وتبدي

   . وال زالت آفاية آفالته تزيد على اآلمال وتتقرب إلى اهللا بصالح األعمال وتكفل ما بين الجنوب وأقصى الشمال  : آخر

أصدرناها إلى المقر الكريم وصدرها بذآره منشرح وببره فرح وبعلو قدره في أيامنا الزاهرة يسر ويؤمل منه ما يزيد على 
   . أمل المقترح وتبدي

بكفالتـه تسديدًا و   " تسـدد   " بعزمـه ورأيـه تأييـدًا والـدول   " تؤيـد   " الممالـك   " الزالـت   " أدعية تصلح لنائب الشام المحروس و 
   . تشييدًا  " تشيد   " 

   . أصدرناها إلى المقر الكريم تهدي إليه سالمًا تضاعف أجزاؤه وثناء يبهج الخواطر سناؤه وتبدي لعلمه

وال زالت النفوس بيمن آفالته فائقه والخواطر في محبته متوافقة واأللسن بشكر محاسنه ناطقة وقلوب األعداء من بأسه   : آخر
   . ومهابته خافقة

أصدرناها إلى المقر الكريم تهدي إليه أنواع السالم المتناسبة وأجناسه المتناسقة وتثني على أوصافه التـي أصبحـت األفـواه 
   . آرهـا صادقة وتبدي لعلمهفـي ذ

وال زالت عزائمه مرهفة الحد وآفالته آفيلة بنجح القصد ومغانمه في سبيل اهللا تعرب عـن االجتهـاد فـي قهـر األعـداء   : آخر
   . والجد

   . عد وتبدي لعلمهأصدرناها إلى المقر الكريم تهدي إليه سالمًا يفوق شذاه العنبر والند وثناء مجاوزًا أبدًا الحصر وأمدًا ال

وال زالت قلوب أهل اإليمان من آفالته مؤتلفة وفرق أهل من بأسه وخوفه مختلفة وأحوال أهل العناد بجميـل تدبيـره فـي   : آخر
   . استطالعهـا واضحـة منكشفـة

ه تحية شموسها مشرقة غير أصدرناهـا إلـى المقـر الكريـم تثنـي علـى همتـه التـي لـم تـزل على المصالح معتكفة وتهدي إلي
   . منكسفة وتبدي لعلمه

وال زالـت سعادتـه بحكـم األقدار دائمة والمعدلة بجميل حلمه وصائب رأيه قائمة والعيون بيمن آفالته في مهاد أمننه   : آخـر
   . نائمة

   . بدي لعلمهأصدرناها إلى المقر الكريم تهدي إليه تحية طيبة المسرى وثناء حسن وصفًا وطاب ذآرًا وت

   . وال زال النصـر حليـة أيامـه وشامـة شامه وغمامة ما يحلق على بلده المخضر من غمامه  : آخـر

أصدرناها إلى المقر الكريم بسالم ال يرضى حافر جواده الهالل نعال وال يحظى به إال بلده ونخص منه الشرف األعلى وتبدي 
   . لعلمه
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   . بعدله العباد وزان به حسن بلده التي لم يخلق مثلها في البالد وهي إرم ذات العماد وسقى عهده العهاد وشفى  : آخر

   . أصدرناها إلى المقر الكريم بسلـام تسـر بـه النفـوس ويطـوق بـه فضله الجامع وتتحلى به العروس وتبدي لعلمه

ألعداء الضراء وسبق دهماء الليل وشهباء ووقى بسور جيوشه الممتنعة ضرر الضراء وآسر بأسود جنوده ذئاب ا  : آآخر
تصلح لكل من النائب الكافل ونائب الشام   " وصفراء األصيل وشقراء البرق بسابقته أدعية وصدور   " وحمراء الشفق   " النهار 

ـه الـذي يأمـر ووصل المسار بعلمه الذي ال ينكر وحلمه الذي يشكـر وحكم  : دعاء من ذلك  " ومن في معناهما آاألتابك ونحوه 
   . بالمعروف وينهى عن المنكر

   . أصدرناها إلى المقر الكريم بسالم يسرع إليه وثناء يرد منا عليه وتبدي لعلمه

تـارة تبعـث البعوث وتارة تفد عليه   : وال زالت الـدول برأيـه مقبلـة السعـود مترقيـة فـي الصعـود مملـوءة الرحـاب  : آخر
   . الوفود

   . ها إلى المقر الكريم تهدي إليه من السالم أشرقه نجومًا ومن الثناء أغدقه غيومًا وتبدي لعلمهأصدرنا

وال زالـت الممالـك بآرائـه منيـرة وبراياتـه ألعدائها وأعداء اهللا مبيرة وبرؤياه تتضاءل الشموس المشرقة وتخجل   : آخـر
   . السحب المطيرة

   . غليه من السالم درره ومن الثناء غرره وتبدي لعلمه أصدرناها إلى المقر الكريم تهدي

   . لألعداء منها الصواعق ولألولياء منها الندى  : وال برحت آراؤه آالنجوم بعيدة المدى قريبة الهدى متهللة آالغمام  : آخر

   . أصدرناها إلى المقر الكريم بسالم حسن االفتتاح وثناء آما نظم الوشاح وتبدي لعلمه الكريم

وال برحت تنير غياهب الخطوب وعزائمه تثير سنابك الجياد للجهاد فتظفر منن التأييد بكل مطلوب وصوارمه تفتك   : آخر
   . باألعداء فتهتك منهم آل ستر محجوب

   . أصدرناها إلى المقر الكريم تهدي إليه سالمًا أزهى من الزهر وأبهى من روض وافى نضارته النظر وتبدي لعلمه

وال برح التأييد يصحب رايته والعزم يخدم عزمته والرعب يؤم طليعته والظفر يحكم في العدو سيفه فال يستطيع عاصي   : آخر
   . الحصون عصمته

   . أصدرناها إلى المقر الكريم تكافي بمزيد الشكر همته وتوافي إليه بثناء واف يحسد المسك نفحته وتنهي لعلمه

يوم الروع جداولها وعزائمـه تنصـر آتائبهـا وجحافلهـا ومنزلتـه علـى ممـر الزمـان بيـن  وال برحت سيوفه تسيل  : آخر
   . السماآيـن منازلهـا

   . أصدرناهـا إلـى المقـر الكريم تثني على محاسنه التي بهرت أوصافها واختالت في مالبس الحمد أعطافها وتبدي لعلمه

آل   " وال زال يعـد ليـوم تشيـب منـه الولـدان ويعـد دون   : دعـاء مـن ذلـك  " تصلح لنائب حلب المحروسة   " أدعية وصدور 
   . بينه وبين الشهباء والميدان ويعم حلب من حلى أيامه ما ال يفقد معه إال اسم ابن حمدان  " محارب 

   . حلى أيامه ما ال يفقد معه سيف الدين إن فقـد سيـف الدولـة بـن حمـدان ويعم حلب من  " فإن آان لقبه سيف الدين قيل 
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صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى الجنـاب الكريـم تهدي إليه سالمًا ما مر على روض إال انتهب طيبه نهبا وثناء تعقد له أعالمه 
   .  " على آتيبته الشهبا وتوضح لعلمه 

وأحل عقائل المقاعل منه في الكنف الحريز وأعاد به رونق بلـد مـا جفـت بهـا زبـدة حلب وفتح بسيوفه الفتح الوجيز   : آخر
   . وهو فيها العزيز

صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب الكريم بسالم ذهبه ال يذهب وثناء ال تصلح لغير عقيلة الشهباء قالدة عنبره األشهب وتوضح 
   . لعلمه الكريم

   . وال زالت هممه مطلة على النجوم في منازلها مطاولة للبروق بمناصلها قائمة في مصالح الدول مقام جحافلها  : آخر

   . صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب الكريم تهدي إليـه سالمـًا آالـدرر وثناء طويل األوضاح والغرر وتبدي لعلمه

   . لهذا سبب فنائه ولهذا علة آونه  : يه في النقيضينوأمده بعونه وجمله بصونه وال زال رأ  : آخـر

   . صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى الجناب الكريم تهدي إليه سالمًا رطيبًا وشكرًا يكون على ما تخفي الصدور رقيبًا وتوضح لعلمه

   . عزائمه تأييدًا ونصرًاوأعلى له من األقدار قدرًا وضاعف لديه من لدنه سرورًا وبشرًا وال أعدم الممالك من   : آخر

   . صدرت هذه المكاتبة إلى الباب الكريم تهدي إليه سالمًا يفوق الزهر ويسابق في سيره الشمس والقمر وتبدي لعلمه

   . وخصه بجميل المناقب ومنحه من المزيد علو المراتب وضاعف لديه من اإليثار شريف المواهب  : آخر

   . لكريم تهدي إليه سالمًا آرم وفوده وثناء حسن وصفه وعذب وروده وتوضح لعلمهصدرت هذه المكاتبة إلى الجناب ا

   . وال زالت الخواطر تشهد منه صدق المحبة والنفوس تتحقق أنه قد جعل النصيحة أليامنا الشريفة دأبه  : آخر

   . ه واتسق نظامه وتوضح لعلمه الكريمصدرت هذه المكاتبة إلى الجناب الكريم تهدي إليه سالمًا زاآية أقسامه وثناء آمل عقد

وزاد عزمه المبارك تأييدًا ومنح نعمه على ممر األوقات مزيدًا وجعل حظه من آل خير سعيدًا وسعده بتجديد األيام   : آخر
   . جديدًا

   . ه وتوضح لعلمهصدرت هذه المكاتبة إلى الجناب الكريم تهدي إليه تحية حسن إهداؤها إليه وثناء يبهج الخواطر وروده علي

   . وجعل السعد المؤبد منن مغنامه وأقامه إلبقاء الخير في معادنه وإثبات العز في معالمه  : آخر

   . صدرت هذه المكاتبة إلى الباب الكريم تهدي إليه تحية طاب نشرها العاطر وثناء أبهج ذآره الخاطر وتوضح لعلمه

   . النعم مسرورًا وبكل لسان موصوفًا مشكورًاوال زال بالمالئكة منصورًا وبمزيد   : آخر

يصلح لنائب   " صدرت هذه المكاتبة إلى البـاب الكريـم تهـدي إليـه سالمـًا يضـوع نشـره وثنـاء يفـوح عطـره دعاء وصدر 
   . وهو من هذه النسبة وما يبعد منها  "   " السلطنة بطرابلس 

لتـي مـا رقـت علـى مثلهـا أسحـار وعدد في مناقبه العقول التي تحار وأخذ بنواصي وأطـاب أيامـه ا  : والدعـاء مثـل قولنـا
   . األعداء بيده ال تنأى بهم البراري المقفرة وال تحصنهم البحار
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صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى الجنابة العالي بسالم وفرت مه أسهمه التي يدرأ بها العدا في نحرها وثناء مطرب ترقص به الخيل 
   . ي أعنتها والسفن في بحرهاف

دعاء آخر وصدر وال زالت صفوفه تشد بنيان الحرب وسيوفه تعد للقتل وإن قيل للضرب وسجوفه تجر على بلد ما مثله في 
   . شرق وال حصل على غير المسمى منه غرب

   . تيه من فائق الدر بما يستهون معه بالميناصـدرت هـذه المكاتبـة إلى الجناب العالي تهدي إليه سالمًا يزيد أفقه تزيينًا وثناء يأ

  " وأتم بخدمه آل مبرة وبهممه آل مسرة وصان ما وليه أن يكون به غير النهر   "   " يصلد لنائب السلطنة بحماة   " دعاء وصدر 
   .  " معرة   " أو ينسب إليه سوى البد المعروف   " العاصي 

تهدي إليه سالمًا تمسح أنديته بالسحائب وثناء يأتي به حما حماة وقرونها المنشورة  صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي
   . بألويته معقودة الذوائب

   .  " دعاء آخر وصدر وحمـى حمـاه وزان موآبـه بأحسـن حمـاه وحسـن آنائـن سهامـه التـي ال يصلح لها غير بلده حماه   " 

صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي تهدي إليه سالمًا تحمله إليه الرآائب السائرة وثناء تشرق منه الكواآب أضعاف ما 
   . تريه أفالك الدواليب الدائرة وتوضح لعلمه

فد قد صفت ص  : وشكر هممه التي وفت وعزائمه التي آفت وأعلى به بلدًا مذ وليه قيل  " يصلح لنائب صفد   " دعاء وصدر 
إن هواءها يشفي   : صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي تهدي إليه سالمًا ال تزال شعائره تقام وثناء مذ هب على بلد قيل

   . األسقام وتوضح لعلمه

وهي العطية وتقدم له العلياء مثل المطية وتهنيه بما خص به من صفد   " البطية   " وال زالت مساعيه تسوق إليه الخطوط   : آخر
صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي تهدي إليه سالمًا يحييه في محله وثناء يودع في معقله الذي ال تصل أعلى الشوامخ   " 

   . وتوضح لعلمه  " إال إلى ما سفل من ظله 

وال برح منصور   : دعاء وصدر من ذلك  " تصلح لكل من نواب طرابلس وحماة وصفد ومن في معناهم   " أدعية وصدور 
   . العزمات مسددًا في اآلراء والحرآات مشيدًا قواعد الممالك بما له من جميل التقدمات

   . صدرت هذه المكاتبة إلى الباب العالي تهدي إليه سالمًا أرجًا وثناء بهجًا وتوضح لعلمه

   . وال زال سيفه ماضيًا وجيده حاليًا وضده خاسيًا  : آخر

   . بة إلى الجناب العالي تهدي إليه سالمًا وتسدد لرأيه الصائب سهامًا وتوضح لعلمهصدرت هذه المكات

   . وال زالـت آراؤه سعيـد وتأثيراتـه حميـدة وسيوفـه لرقـاب العـدا مبيـدة  : آخـر

   . لعلمه صـدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي تهدي إليه سالمًا يتأرج وثناء نشره نشر الثوب المدبـج وتوضـح

   . وال زالت آراؤه عالية وأجياده حالية ونعم اهللا عليه متوالية  : آخر

تصلح   " صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي تهدي إليه السالم التام والثناء الوافر األقسام وتوضح لعلمه أدعية وصدور 
وأيد عزمه وأبد حزمه وفوق إلى نحر   : دعـاء مـن ذلـك  " لنائب الكرك ومن في معناه ممن رتبته المجلس العالي مع االدعاء 

   . العدا سهمه
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   . صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي تهدي إليه سالمًا وتسدد لرأيه الصائب سهامًا وتوضح لعلمه

   . وال زال عاليـًا قـدره نافـذًا أمـره جاريـًا علـى األلسنة حمده وشكره  : آخـر

   . كاتبة إلى المجلس العالي تهدي إليه سالمًا وثناء بسامًا وتوضح لعلمهصدرت هذه الم

  في بيان مراتب المكتوب إليهم  " المهيع الثاني 

   . من أهل المملكة وما يستحقه آل منهم من المكاتبات

نواب السلطنة الشريفة   " القسم األول الصنف األول   " أرباب السيوف وهم على ثالثة أقسام   " النوع األول   " وهم ثالثة أنواع 
   . وهـو نائـب السلطنـة الشريفـة بالحضرة  : النائـب الكافـل -الـأول   " وهم أربعة نواب 

   . لمقالـة الثانيـة أنـه أعلـى نـواب السلطـان رتبـةوقد تقدم في الكالم على المسالك والممالـك فـي ا

   . وقل أن يكاتب إال إذا آان السلطان مسافرًا في غزاة أو سرحة للصيد  :  " التثقيـف   " قـال فـي 

قدم في الدرجـة أعـز اللـه تعالـى أنصار الجناب الكريم على ما ت  :  " التعريـف   " ورسـم المكاتبـة إليـه علـى مـا ذآـره فـي 
   . الثانيـة مـن الدرجـات العشـر

   .  " اآلمـري   " وقـد رأيـت بعـض الكتـاب قـد آتـب فـي ألقابـه بعـد األميـري   :  " التعريـف   " قـال فـي 

   . ثرة الملقوالكاتب المذآور آاتب صالح في المعرفة وليس بحجـة وآتابتـه اآلمـري ليست بشيء وإنما حمله عليها آ  : قال

   .  " نائـب السلطنـة وآافل الممالك الشريفة اإلسالمية   " عن هـذا الكاتـب أنـه آتـب فـي تعريفـه   " التعريف   " وقد نقل في 

   . وهو مقبول منه  : قال

ة المعظمة وآفالة الممالك الشريفة أن يقلد نيابة السلطن  "   : والذي أراه أن يجمع ذآر النيابة والكفالة في تقليده فيقال  : ثم قال
  " مصرًا وشامًا وسائر البالد اإلسالمية أو الممالك اإلسالمية   : وآفالـة الممالـك الشريفة  "   : أو ما هذا معنـاه نحـو  " اإلسالمية 
   . ونحو ذلك

   .  " ل الممالـك اإلسالميـة المحروسـة آاف  " فأما في تعريف الكتب فقد جرت عادة نواب الشام أن تقتصر في آتبها إليه على 

   . ولعمـري في ذلك مقنع وإن في االقتصار عليها ما هو أآثر فخامـة  : قـال

   . وعليـه عمـل أآثر الكتاب بديوان مصر أيضًا ويؤيده أنهم مقتصرون فيما يكتب بإشارته على هذا التعريف فاعلم ذلك

أعز اهللا تعالى أنصـار المقـر الكريـم آمـا فـي   :  " التثقيف   " ورسم المكاتبة إليه على ما استقر عليه الحال على ما ذآره في 
   .  " أخوه   " الدرجـة األولـى مـن الدرجات العشر والعالمة إليه 

   .  " آافل الممالك الشريفة اإلسالمية أعالها اهللا تعالـى   "   : وتعريفه

وإنمـا آتـب لـه أعـز اللـه تعالـى أنصـار المقـر وزيـدت ألقابـه علـى مـا آانـت عليه لما آتب بذلك   :  " التثقيـف   " قـال فـي 
لنائب الشام في والية بيدمر الخوارزمي وآافل المملكة يومئذ األمير منجك فلزم أن يكتب له مثله لئال يكون نائب الشام مميزًا 

   . السلطنة على ما سيأتي في الكالم على مكاتبة نائب الشام على آافل
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أما نائب الغيبة وهو الذي يترك إذا غاب السلطان والنائب الكافل وليس إال ألخماد النوائر وخالص   :  " التعريف   " قـال في 
   . الحقوق فحكمه آحكمه في المكاتبة إليه

عند   " شعبـان بن حسين   " وهـو ممـن استحدثـت نيابتـه فـي الدولـة األشرفيـة   : نائـب ثغـر اإلسكندريـة المحـروس -الثاني 
   . طروق العدو المخذول في سنة سبع وستين وسبعمائة من الفرنج المخذولين

والعالمة   " افلي الك  " ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العالي على ما تقدم ذآره إال أنه ال يقال في ألقابه   : ورسم المكاتبة إليه
   .  " نائـب السلطنـة الشريفـة بثغـر اإلسكندرية المحروس   " وتعريفـه   " والـده   " الشريفة لـه 

   . واعلم أن باإلسكندرية حاجبًا يكاتب عن األبواب السلطانية

  " يعلـم مجلـس األميـر   " إن آـان طبلخانـاه و   " امـي هذه المكاتبـة إلـى المجلـس الس  "   : ورسم المكاتبة إليه  :  " التثقيف   " قال في 
   . إن آـان عشرة والعالمة الشريفة له االسم بكل حال

   .  " الحاجب بثغر اإلسكندرية المحروس   " وتعريفه 

في   " برقوق   " الظاهرية وقد تقدم أن مقر واليته مدينة أسيوط وأن استحداث نيبته آان في الدولة   : نائب الوجه القبلي -الثالث 
   . سنة ثمانين وسبعمائة

   . علـى مـا تقـدم ذآره  " ضاعـف اللـه تعالـى نعمـة الجنـاب العالـي   "   : ورسـم المكاتبـة إليـه

   .  " قبلي نائب السلطنة الشريفة بالوجه ال  " وتعريفه   " والده   " أيضًا والعالمة الشريفة   " الكافلي   " وال يقال فيه 

وقد تقدم أن مقر واليته مدينة دمنهور الوحش من أعمال البحيرة وأن نيابته استحدثت بعد نيابة   : نائب الوجه البحري -الرابع 
   .  " التثقيف   " نائب الوجه القبلي ولذلك لم يتعرض له في 

   . ما في نائب الوجه القبليآ  " ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العالي   "   : ورسم المكاتبة إليه

   .  " نائب السلطنة الشريفة بالوجه البحري   " وتعريفه   " أخوه   " والعالمة الشريفة له 

آاشف بالوجه   : القبلي والبحري آاشفان بالوجهين المذآورين  : الصنف الثاني وقد تقدم أنه آان قبل استقرار نيابتي الوجهين
   . ريالقبلي وآاشف بالوجه البح

   . فلما استقر النيابتان استقر بالفيوم والبهنساوية آاشف وبالشرقية وما قاربها آاشف وآل منهما أمير طبلخاناه

والعالمة لكل منهما االسـم الشريف وتعريف   " صـدرت هـذه المكاتبـة إلى المجلس السامي   "   : ورسـم المكاتبـة إلـى آـل منهمـا
   .  " الكاشف بالوجه البحري   " وتعريف اآلخر   " ف بالفيوم والبهنساوية الكاش  " آاشف الفيوم 

وآل من والة الوجهين ال يخرج عن طلبخاناه أو عشرة وما في معناها   " القبلي والبحري   : الوالة بالوجهين  " الصنف الثالث 
   . آالعشرين ونحوها

   . وهـم والـي قـوص وإخميـم  : لخانـاهفأما الوجه القبلي ففيه ستة واله منهـم ثالثـة طب

   . ووالـي األشمونين

   . ووالي البهنسا
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   . وهم والي الجيزية وآان قبل ذلك طبلخانـاه  : ومنهم ثالثة عشرات

   . ووالـي إطفيـح

   . ووالـي منفلوط وآان قبل ذلك طبلخاناه وهو اليوم إمرة عشرين

   . منهم ثالثة طبلخاناه  : وأمـا الوجـه البحـري ففيه سبعة والة

   . وهم والي الغربية

   . ووالي المنوفية

   . والي قليوب  : ومنهم أربعة عشرات وهم

   . ووالي أشموم

   . وهي الدقهلية والمرتاحية

   . ووالي دمياط

   . ووالي قطيا

وإلـى آـل من ولـاة العشرات   " هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس السامـي   "   : ورسـم المكاتبـة إلـى آـل مـن ولـاة الطبلخانـاه منهـم
   .  " والي فالنة   " والعالمة لكل من الطبلخاناه والعشرات االسم الشريف وتعريف آل منهم   " يعلم مجلس األمير   " منهم 

  بعالصنف الرا  

لكشف الجسور وعمارتها أو لتخضير البالد أو   : من يتوجه من األبواب السلطانية من األمراء لبعض األعمال المتقدمة الذآر  " 
   . فمـن آـان منهـم طبلخانـاه فرسـم المكاتبـة إليـه السامي بالياء  :  " التثقيـف   " قـال فـي   " لقبض الغالل 

   . لمكاتبة إليه السامي بغير ياءومن آان منهم عشرة فرسم ا

   . والعالمة للجميع االسم الشريف

   . وال تذآر الوظيفة التي توجه بسببها وال اإلقليم الذي هو به  : قال

مقدمـو  -المرتبة األولى   : على أربع مراتب  " التعريف   " وقد رتبهم في   " باقي األمراء بالديار المصرية   " الصنف الخامس 
   . أللـوف وقـد ذآـر أن لكبارهـم أسـوة آبـار النـواب بالممالـك الشاميـة آالشام وحلبا

   . آحماة وطرابلس وصفـد  " أسوة أوسطهم   " وألوسطهم 

   . وألصغرهـم أسـوة أصغرهم آغزة وحمص

   . فاعلم ذلك وقس عليه  : ثم قال
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المجلس   " ثم   " ثم الجناب العالي   "   " الجناب الكريم   " األبواب السلطانية والذي نقوله أن لكبار المقدمين ب  : ثم قال بعد ذلك
   .  " العالي 

آما يكتب لألتابك اآلن   " المقر الكريم   " وهذا علـى مـا آـان فـي زمانـه أمـا على ما استقر عليه الحال آخرًا فإنه يكون لكبارهم 
   .  " المجلس العالي   " ثم   " اب العالي الجن  " ثم   " الجناب الكريم   " ثم 

   . الطبلخانات - المرتبـة الثانية   

آمن يكون معينًا للتقدمة وله عدة ثمانين فارسًا أو سبعين فارسًا أو نحو ذلك   " المجلس العالي   " قد ذآر أن منهم من يكتب له 
آحاجـب آبيـر أو إستـدار جليـل أو   : أو أربـاب وظائـف جليلـة وآالمقربين من الخاصكية أو من له عراقة نسب آبقايا الملـوك

   . مدبر دولة لم يصرح له بالوزارة أودوادار متصرف

وهؤالء وإن آتب لهم بالمجلس العالـي فإنـه يكتـب لهـم بغيـر افتتـاح بالدعـاء والكتابـة لهـم بالعالي على سبيل العرض   : ثم قال
   . بغير  " السامي   " بالياء ولجمهورهم   " السامي   " رسم مكاتبة أمراء الطبلخاناه ال االستحقاق وإال فأجل 

   . العشـرات -المرتبـة الثالثـة 

   . مقدمـو الجنـد -فـإن زيـد قـد أحد لسبب المرتبـة الرابعـة   : ثـم قـال  " مجلـس األميـر   " وذآـر أن لكـل منهـم 

   . أمـراء العشـرات في المكاتبةوقـد ذآـر أن لهـم أسـوة 

   . وأما الجنـد فاألميـر األجل  : ثم قال

   . وأما جند األمراء فالطواشي

وآأنه يريد ما إذا آتب بسببهم مكاتبة أو آتب ألحد منهم توقيع وإال فالجند ال يكاتب أحد منهم عن األبواب السلطانية حتى وال 
   . نواب القالع بالشام آما سيأتي ذآره هناك إن شاء اهللا تعالى

ى في الكالم على أنساب العرب فيما يحتاج وقد تقدم الكالم عليه مستوف  " العربان بالديار المصرية وبرقة   " الصنف السادس 
   . إليه الكاتب في المقالة األولى

   . أن العـرب بمصـر فـي الوجهيـن القبلـي والبحـري جماعـات آثيـرة وشعـوب وقبائـل  " التعريـف   " وقد ذآر في 

ولكنهـم علـى آثـرة أموالهم واتساع نطق جماعاتهم ليسوا عند السلطان في الذروة وال السنام إذ آانوا أهل حاضرة   : ثـم قـال
وزرع ليس منهم من ينجد واليتهـم وال يعـرق وال يشئم وال يخرجون عن حدود الجدران وعلى آل حال فالمندل الرطب في 

   . أرجائه حطب

   . إلى الوجه القبلي والوجه البحري وذآر أن بكل من الوجهين من يكاتب عن األبواب السلطانيةثم قد قسم منازلهم 

   " عرب البحيرة   " الضرب األول   

   . وأمراؤهم عرب الديار المصرية  :  " التعريف   " قال في 

روان وقابس ويفدون على الحضرة السلطانية وهم أشبه القوم بالتخلق بخالئق العرب في الحل والترحال يغربون إلى القي  : قال
   . وفـود أمثالهـم مـن أمـراء العـرب
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   . وذآـر أن اإلمرة فيهم في زمانه آانت في محمد بن أبي سليمان وفائد بن مقدم

ولم يتعرض   " أخوه   " والعالمة السلطانية   " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي األمير   "   : إن رسم المكاتبة إلى آل منهما  : وقال
   . لتعريفهما والذي يظهر أن تعريف آل منهما اسمه

أما بعده فقد تغيرت تلك األحوال وتناقصت رتبة عرب البحيرة وزالت اإلمرة عنهم ولم يبق فيهـم إال مشـاع عربـان ذوو 
موسى بن خضر وأوالد بدران الغريني ومن رحاب و  " شعبـان بـن حسيـن   " أمـوال جمـة آـان منهـم فـي الدولـة األشرفيـة 

   . جرى مجراهم ثم صار اليوم بهـا بـن رحـاب وخضر بن موسى

   " عرب الشرقية   " الضرب الثاني   

   . أنـه آـان فـي زمانـه منهـم نجـم بـن هجـل شيـخ عائـد  :  " التعريـف   " وقد ذآر في 

   . أميري عرب البحيرة  : بن مقدم وذآـر أنـه دون محمـد بن أبي سليمان وفائد

   .  " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي األمير   "   : ورسم المكاتبة إليه  : ثم قال

  " ثم تغيرت األحوال بعد ذلك وصارت رياسة عرب الشرقية متداولة في جماعة إلى أن آان منهم فـي الدلـة الظاهريـة   : قلت
فرج   " أميـر وأوالدهـم وآانـت اإلمـرة فيهـم أوًال فـي ثم قتل بسيف السلطان في الدولة الناصرية  محمـد بـن عيسـى  " برقـوق 

   . واستسقر مكانه  " بن برقوق 

   . أحدهما ناصر الدين عمر بن فضل  : أنـه آان منهم في زمانه نفران  " التعريـف   " وأمـا عـرب الوجـه القبلـي فقـد ذآـر فـي 

   . أيضًا  " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي   " رسم المكاتبة إليه وذآر أن 

   . وثانيهما سمرة بن مالك

   . وهو ذو عدد جم وشوآة منكية يغزو الحبشة وأمم السودان ويأتي بالنهاب والسبايا وله أثر محمود وفعل مأثور  : قال

ف وقلد ذلك وآتب إلى والة الوجه القبلي عن آخرهم وسائر وفد على السلطان وأآرم مثواه وعقد له لواء وشرف بالتشري
   . العربان به بمساعدته ومعاضدته والرآوب للغزو معه متى أراد

   . وآتـب لـه منشـور بمـا يفتـح مـن البلـاد وتقليد بإمرة العربان القبلية مما يلي قوص إلى حيث تصل غايته

   . آمن تقدم  " األمير السامي   " ورسم المكاتبة إليه   : ثم قال

   . ثـم آـان بعـد ذلـك عـدد مـن أمـراء العربـان آـان آخرهم أبو بكر بن األحدب  : قلـت

ثم لما انتقلت هـوارة إلـى الوجـه القبلـي صـارت اإلمـرة فيهـم فـي الصعيـد األدنـى فـي بنـي غريـب وأميرهـم اآلن وفي 
   . محمد بن عمر ورسم المكاتبة إلى آل منهماالصعيد األعلى في بني عمر وأميرهم 

أنـه لـم يبـق منهـم فـي زمانـه مـن يكاتـب إال جعفـر بـن عمر وأنه آان ال يزال   " التعريـف   " وأمـا عـرب برقـة فقـد ذآـر فـي 
وأن الجيوش آانت  بين طاعة وعصيان ومخاشنة وليان وأن أمراء عرب البحيرة آانت تغري به وتغير خاطر السلطان عليه

   . تمتد إليه وقل أن ظفرت منه بطائل أو رجعت بمغنم إن أصابته نوية من الدهر
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وآان آخر أمره أنه رآب طريق الواح حتى خرج من الفيوم وطـرق بـاب السلطـان الئـذًا بالعفـو ولـم يسبـق بـخ خبـر ولـم 
لة الوقوف بالباب فأآرم أتم الكرامة وشرف بأجل التشاريف وأقام يعلـم السلطـان بـه حتى استأذن المستأذن عليه وهو في جم

   . مدة في قرى اإلحسان وإحسان القرى

   . وأهله ال يعلمون بما جرى وال يعرفون أين يمم وال أي جهة نحا حتـى أتتهـم وافـدات البشائر

   . يفتك بك السلطان فأتثبط  : ولواخفـت أن يق  : ألي شيء ما أعلمت أهلك بقصدك إلينا قال  : وقال له السلطان

فاستحسن قوله وأفاض عليه طوله ثم أعيد إلى أهله فانقلب بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسه سوء وال رثى له صاحب وال شمت 
   . به عدو

أرباب الدواوين من   "   "   : ممن يكاتب عن األبواب السلطانية بالديار المصرية أرباب األقالم وهم على ضربين  " النوع الثاني 
   .  " المجلـس العالـي   " ولم تـزل مكاتبـة أجـالء الـوزراء ب   " التعريف   " قال في   " الوزراء ومن في معناهم 

   .  " الجنـاب العالـي   " ثـم آتـب آلخرهـم بالديـار المصريـة 

وآتبـت بالشـام للصاحـب عـز الديـن أبـي يعلـى حمـزة بـن القالقسـي رحمه اهللا لجاللة قدره وسابقة خدمه وعناية من آتب إليه 
   . بها

   .  " الجناب   " والذي استقر عليه الحال للوزير بمصر   : ثم قال

مثـل ناظـر الخـاص وآاتـب السـر وناظـر الجيـش وناظـر الدولـة وآتـاب   : من يجري مجرى الوزراء وال صريح له بها أما
   .  " مجلس القاضي أو الصدر   " باليـاء ومـن دون هؤالء بغي رياء ثم   " السامـي   " الدسـت ف 

مكاتبـة تكتـب بسبـب أحـد منهم وإما في توقيع ونحوه يكتب ألحدهم وإال  وآأنـه يريـد ألقـاب هـؤالء فـي الجملـة إمـا فـي  : قلـت
   . فمن من األصاغر ال يكاتب عن األبواب السلطانية عادة

آاتـب السـر إذا تخلف عن الرآاب السلطان  - الـأول   : بذآر المكاتبة إليه من هذا الضرب نفران  " التثقيف   " والـذي صرح في 
   . لعارض

صاحب   " وتعريفه   " أخوه   " على ما تقدم ذآره والعالمة   " أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلس العالي   "   : أن رسم المكاتبة إليهوذآر 
   .  " دواوين اإلنشاء الشريف بالممالك اإلسالمية المحروسة 

   . ناظـر الخـاص الشريـف -الثانـي 

  " أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلـس العالـي   " ا استقـر عليـه الحـال فـي أيـام ابـن نقـوال وذآـر أن رسـم المكاتبـة إليـه علـى مـ
   .  " ناظر الخواص الشريفة   " وتعريفه   " االسم   " علـى مـا تقـدم ذآـره والعالمة 

لوالية وغيرها وال يستغنـى عـن ذآـر ولم يتعرض لمكاتبة الوزير إنما ذآر ألقابه في األلقاب العامة مما يكتب في ا  : قلـت
ولم يعيـن   " الجناب العالي   " أن الذي استقر عليه الحال في المكاتبة إليه   " التعريف   " المكاتبـة إليـه وقـد تقدم في آالم صاحب 

   . صـورة الدعـاء لـه

  " وحينئذ فتكون المكاتبة إليه إن آتب إليـه   "  تعالى نعمته ضاعف اهللا  " فـي ألقابه أن الدعاء له   " التثقيـف   " والـذي ذآـره فـي 
   . باأللقاب السابقة  " ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العالي 
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   " أرباب الوظائف الدينية والعلماء   " الضرب الثاني   

  " والمحتسب بها يكتب له ب   " لمجلـس العالي ا  " أن آـًال مـن قضـاة القضـاة بمصـر يكتـب لـه   " التعريـف   " قـد ذآـر فـي 
مجلـس   " بغيـر يـاء ومـن دونهـم   " السامـي   "   : بالياء ومن دونهم من أرباب الوظائف الدينية وبقية العلماء وأآابرهم  " السامي 

   . بحسب ما يليق به  " الشيـخ   " أو   " القاضـي 

   . في غيره وإال فهؤالء ال يكاتبون عن األبواب السلطانيةوآأنه يريد مطلق األلقاب آما تقدم 

مكاتبة ألحد من أرباب الوظائف الدينية سوى قاضي القضاة تاج الدين اإلخنائي المالكـي وقـد حـج   " التثقيف   " ولم يذآر في 
المجلـس   " نـه وآتـب لـه الدعـاء و جوابًا عما ورد م  " حسـن   " فـي سنـة سبـع وستيـن وسبعمائـة فـي الدولـة الناصريـة 

   .  " العالـي 

   . والعالمة االسم

   . وأما قاضي القضاء عز الدين بن جماعة فإنه آان يحج ويجاور آثيرًا ولكني لم أره آتب له قط وأنا شاك في أمره  : قال

ولم   " أعز اهللا تعالى أحكام المجلس العالي   "   : اور بمكةالبن المتوج أنه آتب إليه وهو مج  " إيقـاظ المتغفل   " رأيـت فـي   : قلـت
   .  " قاضي القضاة الشافعية أو المالكية بالديار المصرية   " ويكـون التعريـف   " أخوه   " يتعرض للعالمة والظاهر أن العالمة له 

مـن زوجـات السلطان   : يـة الخونـدات السلطانيـةممن يكاتـب عـن األبـواب السلطانيـة ممـن بالديـار المصر  " النوع الثالث 
منهن جماعة نذآرهن ليكن   " التثقيف   " وقد ذآر في   " وأقاربه ممن تدعو الضرورة إلى مكاتبته لسفره أو لسفر السلطان 

   . أنموذجًا لمن يكون في معناهن

لمـا آانـت بحلـب مع زوجها أبي بكر بن أرغون   " لـاوون محمـد بـن ق  " ابنـة المقـام الشريـف الشهيـد الناصـري  -األولـى 
الذي يحيط به علم الحرمة الشريفة العالية المصونة الولديـة عصمـة الديـن جلـال النسـاء شـرف   "   : آتب إليها ما صورته

  " الدار السيفية بحلب   " وتعريفها   " ولدها   " والعالمة   " الخواتيـن سلسلـة الملـوك والسالطيـن ضاعـف اللـه تعالى جاللها 
   . واألسطر متقاربة آالملطف

طغاي زوجة المقام الشريف الناصري المشار إليه المعروفة بـأم أنـوك آتـب إليهـا لمـا توجهـت إلـى الحجـاز  - الثانية 
ون جالل النساء في العالمين سيدة ضاعف اهللا تعالى جالل الجهة الشريفة المعظمة المصونة الكبرى خوند خات  "   : الشريف

   .  " الخواتين قرينة الملوك والسالطين 

واألسطر على ما تقدم في المكاتبة   :  " والدة المقر الكريم الولدي السيفي أنوك   " ثم الدعاء والعالمة االسم الشريف وتعريفها 
   . السابقة

ضاعـف اللـه تعالـى   "   : طـاز آتـب لهـا لمـا آانـت بالحجـاز الشريـفأخت المقام الشريف الناصر حسن جهة األمير  -الثالثة 
جلـال الجهـة الشريفة العالية الكريمة المحجبة المصونة الكبرى الخاتون جالل النساء في العالمين جميلة المحبجـات جليلـة 

   .  " أخوها   " المصونـات آريمـة الملـوك والسالطيـن والعالمـة 

   . الحاجـة السـت حـدق -  الرابعـة

ضاعف اللـه تعالـى جلـال الجهة الشريفة العالية الكبيرية المحجبية   "   : آتـب لهـا وهـي بالحجاز الشريف عن الناصر حسن
   .  " المصونية الحاجية الوالدية جالل النساء في العالمين برآة الدولة والدة الملوك والسالطين 

   .  " الحاجة ست حدق   " ثم الدعاء والعالمة االسم الشريـف وتعريفهـا 
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   .  " شعبان بن حسين   " والدة السلطان الملك األشرف  -الخامسة 

   .  " ضاعـف اللـه تعالـى جلـال الجهـة الشريفـة   "   : وآتب إليها عند توجههـا للحجـاز الشريـف

   . ألنه آان يعظمها آثيرًا ويقبل يديها غالبًا فكان يمكن أن يكتب لها بتقبيل اليد  : وقد آنت أنكرت ذلك  : ثم قال

ضاعف اهللا تعالى جالل حجاب الجهة الشريفة العالية الكبرى   "   : وصورة المكاتبة على ما رأيته في بعض الدساتير  : قلت
جالل النساء في العالمين سيدة الخواتين جميلة المحجبات جليلة المصونات والدة الملوك المعظمة المحجبة العصمي الخاتوني 

   . ثم الدعاء وآانت الكتابة لها في ورق دمشقي في قطع الفرخة بالطول آاملة بقلم الثلث الخفيف أو التوقيع  " والسالطين 

أرباب السيوف من النواب الكفال وأتباعهم وهي   " النوع األول   " من يكاتب بالممالك الشامية وهم أربعة أنواع   " القسم الثاني 
والمكاتبون بها عن األبواب   " نيابة دمشق المعبر عنها في عرف الزمان بالمملكة الشامية   " النيابة األولى   " ثمان نيابات 

   . األلوفآافل السلطنة بها وهو من أآابر مقدمي  -الضرب األول األول   : السلطانية ضربان

أعـز اللـه تعالـى نصـرة الجنـاب   "   :  " التعريـف   " وآان رسم المكاتبة إليه على ما أورده المقر الشهابي بن فضل اهللا في 
   .  " الكريـم 

ن إلى آخـر سنـة ولـم تـزل المكاتبـة إليـه آذلـك مـن بعـد الدولة الشهيدية الناصرية محمد بن قالوو  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
  " خمـس وسبعيـن وسبعمائـة واستقـر األميـر بيدمـر الخوارزمـي نائـب السلطنة بها في واليته الثالثة في الدولة األشرفية 

مة علـى الرسـم المتقـدم والعال  " أعـز اللـه تعالـى أنصـار المقـر الكريـم   "   : فاستقـر رسـم المكاتبـة إليـه  " شعبان بن حسين 
   .  " نائب السلطنة الشريفة بالشام المحروس   " وتعريفه   " أخوه   " الشريفة إليه 

   . آافـل السلطنة  : وال يقـال فـي نعوتـه  " أو آافل المملكة الشامية المحروسـة   "   :  " قال في التثقيف 

   . نائـب قلعـة دمشـق - الثاني 

   . علـى ما تقدم رسمه  " ـذه المكاتبـة إلـى المجلـس العالـي صـدرت ه  " ورسـم المكاتبـة إليـه 

   .  " والده   " والعالمة 

   . ألنه طبلخاناه والعالمة الشريفة له االسم  : بالياء  " السامي   " ثم استقرت المكاتبة إليه   :  " التثقيف   " قال في 

   .  " نائب القلعة المنصورة بدمشق المحروسة   " وتعريف 

   . حاجـب الحجـاب بهـا - الثالـث 

   . ورسـم المكاتبـة إليـه

أمير حاجب بالشام   " وتعريفه   " والده   " على ما تقدم رسمه والعالمة الشريفة له   " أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلس العالي   " 
   .  " المحروس 

  الضرب الثاني

أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلـس   " آـان يكتـب إليـه نظيـر نائـب الكـرك يعنـي   :  " تثقيـف ال  " نائـب حمـص قـال فـي  -الـأول 
لمـا آـان مـن مقدمـي األلـوف بالشـام ثـم استقر من أمـراء الطلبخانـاه واستقـرت   " والـده   " والعالمـة الشريفـة لـه   " العالـي 

   . فيما أظن وقد تقدم رسمها  " المجلس السامي  صـدرت هـذه المكاتبة إلى  " مكاتبتـه 
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   .  " النائب بحمص المحروسة   " والعالمة الشريفة له االسم الشريف وتعريفه 

   . نائب الرحبة - الثاني 

   . وقد تقدم في الكالم على المسالك والممالك أنه آان من حقها أن تكون من مضافات حلب

   . على ما تقدم رسمهه  " صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " النائب بالرحبة   " وتعريفه   " والده   " والعالمة الشريفة له 

   . نائـب بعلبـك - الثالـث 

والعالمة له   " ت هـذه المكاتبة إلى المجلس السامي صـدر  " إن آـان مـن أمـراء الطبلخانـاه فمكاتبتـه   " التثقيـف   " قـال فـي 
   . االسم الشريف

   .  " النائب ببعلبك المحروسة   " والعالمة له االسم الشريف وتعريفه   " يعلم مجلس األمير   " وإن آان من العشرات فالمكاتبة إليه 

   . نائب مصياف -الرابع 

وقد تقدم في الكالم على المسالك والممالك أنها آانت مضافة إلى طرابلس في جملة قالع الدعوة ثم استقرت في مضافات 
   . الشام

   . والعالمة الشريفة له االسم الشريف  " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي   " ورسم المكاتبة إليه 

   . نائـب القدس الشريف - الخامـس 

فـي سنة سبع وسبعين وسبعمائه وآانت قبل ذلك والية   " شعبان بن حسيـن   " حدثت نيابته في الدولة األشرفية وهو ممن است
   . حرم القدس وحرم الخليل عليه السالم  : وهو طبلخانه وربما أضيف إليه نظر الحرمين

   .  " النائب بالقدس الشريف   " وتعريفه   " والده   " والعالمة   " صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي   " ورسم المكاتبة إليه 

  " إن آـان مقدمـًا   : وآـان قـد استقـر بأماآـن تذآـر مـن البالد الشامية نواب واستقرت مكاتبة آل منهـم  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
   .  " والـده   " والعالمـة   " العالـي   " و   " صـدرت 

   . باليـاء والعالمـة االسـم الشريـف  " السامي   " نـاه وإن آـان طبلخا

   . وهـي تدمـر والسخنـة والقريتـان وسلميـة

   . ثم بطل ذلـك  : قـال

ومـن النـواب بالقالع الشامية جماعة لم تجر لهم عادة بمكاتبة عن المواقف الشريفة وال تصدر وال يتهم من األبواب   : ثـم قـال
   . ئب الشـام مستقـل بذلـكالشريفة بل نا

   . وهـم نائـب عجلـون ونائب صرخد ونائب الصبيبة ونائب شقيف أرنون



 

622 
 

وممن آتب إليه أيضًا وليس بنائب وال وال جمال الدين يوسف شاه األتابك بمصياف في سنـة أربـع وسبعيـن وسبعمائـة   : قال
   . علـى يـد نافـع بن بدران

يوسف شاه   " وآتـب تعريفـه   " األتابكـي   " وآتـب فـي ألقابـه   " أدام اهللا تعالى نعمـة المجلـس العالـي   " ورسم ما آتب به إليه 
   .  " األتابك 

   .  " والده   " والظاهر أن العالمة   : قال

 -الـأول   " نة حلب وهم ثالثة من بمدي  " النيابة الثانية والمكاتبون بها عن األبواب السلطانية أيضًا على ضربين الضرب األول 
   . النائـب بها

   . وهو من أآابر مقدمي األلوف

   . على ما تقدم رسمه  " أعز اهللا تعالى نصرة الجناب الكريم   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " نائب السلطنة الشريفة بحلب المحروسة   " وتعريفه   " أخوه   " والعالمة الشريفة له 

   . نائـب القلعـة بهـا -الثانـي 

   . على ما تقدم رسمه  " صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى المجلس السامي   " ورسـم المكاتبـة إليـه 

   . والعالمة له االسم الشريف

   .  " نائب القلعة المنصورة بحلب المحروسة   " وتعريفه 

   . حاجب الحجـاب بهـا -الثالث 

   .  " ـدرت هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس العالـي ص  " ورسـم المكاتبـة إليـه 

   .  " أمير حاجب بحلب المحروسة   " وتعريفه   " والده   " والعالمة 

  من بأعمال حلب من النواب  " الضرب الثاني   

   . نائب البيرة - األول   " وهم أحد وعشرون نائبًا 

   .  " المجلس العالي   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " النائب بالبيرة المحروسة   " وتعريفه   " ولده   " والعالمة الشريفة 

   . نائـب قلعـة المسلميـن المعروفـة بقلعـة الـروم -الثانـي 

   . ورسـم المكاتبـة إليـه والعالمـة آذلك

   .  " النائب بقلعة المسلمين المحروسة   " وتعريفه 

   .  " النائـب بملطيـة المحروسة   " تبـة إليـه والعالمـة الشريفـة آذلـك وتعريفـه نائب ملطية ورسم المكا -الثالث 
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   . نائب طرسوس -الرابع 

   .  " النائب بطرسوس   " وتعريفه   " والده   " والعالمة   " صدرت هذه المكاتبة إلـى المجلـس العالـي   " ورسم المكاتبة إليه 

   . نائـب أذنة - الخامـس 

   .  " النائب بأذنة المحروسة   " سم المكاتبة غليه والعالمة له آذلك وتعريفه ور

   . نائب األبلستين -السادس 

   .  " النائب باألبلستين المحروسة   " ورسم المكاتبة إليه والعالمة الشريفة له آذلك وتعريفه 

   . نائب بهسنى -السابع 

النائب ببهنسى المحروسة   " وتعريفه   " والده   " والعالمة له   " تبة إلى المجلس السامـي صدرت هذه المكا  " ورسم المكاتبة إليه 
 "  .   

   . بالياء غيره  " السامي   " مع   " والده   " ولم يعلم ألحد من أرباب السيوف قديمًا   :  " الثقيف   " قال في 

   . نائـب آيـاس -الثامـن 

   . فتوحات الجاهانيةوهـو المعبر عنه بنائب ال

صـدرت هـذه المكاتبة   " إن آان مقدمًا فالمكاتبة إليه بنسبة مكاتبة نائب البيـرة فيكـون رسـم المكاتبـة إليـه   :  " التثقيف   " قال في 
   .  " والـده   " والعالمـة   " إلى المجلـس العالـي 

النائب   " والعالمـة االسـم وتعريـف بكل حال   " ة إلـى المجلـس السامـي صـدرت هـذه المكاتبـ  " وإن آـان طبلخانـاه فيكـون 
   .  " النائب بالفتوحات الجاهانية المحروسة   " أو   " بآياس 

   . نائـب جعبـر - التاسـع 

النائب بقلعة   " االسم وتعريفه  والعالمة  " وهذه المكاتبة إلى المجلس السامي   "   " التثقيف   " ورسم المكاتبة إليه على ما ذآره في 
   .  " جعبر المحروسة 

   . نائب عينتاب -العاشر 

   .  " النائب بعينتات المحروسة   " والعالمة االسم وتعريفه   " يعلم مجلس األمير   "   " التثقيف   " ورسم المكاتبة إليه على ما في 

   . بغيـر يـاء  " السامـي   " صـر الديـن بـن النشائـي أن مكاتبتـه االسـم و ورأيـت بخـط القاضـي نا  :  " التثقيف   " قال في 

   . ومـا تقـدم هـو مـا استقـر عليه الحال آخرًا  : ثـم قـال

   .  " النائب بعينتاب   " وقد يكون ذلك ألنه آان بها أمير طبلخاناه وتعريفه   : قال

   . نائـب درنـدة -الحادي عشـر 
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والعالمة االسم بكل   " مجلس األمير   " بغيـر يـاء وإن آان عشرة فـ   " السامـي   " إن آـان طبلخانـاه ف   :  " التثقيـف   " قـال فـي 
   .  " النائب بدرندة   " حال وتعريفه 

   . ناب القصير -الثاني عشر 

   . نائـب الروانـدان - الثالث عشـر   " يعلم مجلس األمير   " ورسم المكاتبة إليه   :  " التثقيف   " قال في 

   .  " النائـب بالرواندان   " ورسـم المكاتبـة إليـه آمثـل نائـب القصيـر وتعريفـه 

   . نائب الرها -الرابع عشر 

   . بغيـر يـاء والعالمـة االسـم  " السامـي   " كون نائبها طبلخاناه فتكون مكاتبتـه جرت العادة أن ي  :  " التثقيف   " قال في 

وقـد استقـر فـي األيـام المنصورية في سنة ثمـان وسبعيـن وسبعمائـة مقـدم ألـف فقـد يكتـب إليـه نظير نائب البيرة   : ثـم قـال
   .  " العالي   " و   " صدرت   " وقلعة المسلمين يعني فتكون مكاتبته 

   .  " النائب بالرها   " وتعريفه بكل حال   " والده   " والعالمة 

فتكون العالمة االسم   " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي   " أن مكاتبته   " التثقيف   " نائب سيزر وقد ذآر في  -الخامـس عشر 
   .  " النائب بشيزر   " وتعريفه 

   . رآرنائب آ -السـادس عشر 

   .  " النائب بكرآر   " فتكون العالمة االسم وتعريفه   " يعلم مجلس األمير   "   " التثقيف   " ورسم المكاتبة إليه على ما ذآره في 

   . نائب الكختا -السابع عشر 

   .  " النائب بالكختا   " ورسم المكاتبة إليه آذلك وتعريفه 

   . نائب بغراس - الثامن عشر 

   .  " النائب ببغراس   " المكاتبة إليه آذلك وتعريفه  ورسم

   . نائب الشغر وبكاس -التاسع عشر 

   .  " النائـب بالشغـر وبكاس   " ورسـم المكاتبـة إليـه آذلـك وتعريفـه 

   . نائـب إسفندآـار -الحـادي والعشـرون 

   .  " أن رسم المكاتبة إليه آذلك   " التثقيف   " ذآـر في 

  " بغيـر يـاء يعنـي   " السامـي   " لكني رأيت بخط القاضي ناصر الدين ابن النشائي أن مكاتبته االسم و   " التثقيف   " ثم قال في 
   .  " هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس السامـي 

   . ومـا يبعـد أنه آان إذ ذاك طبلخاناه  : قـال
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   . والمستقر عليه الحال ما تقدم

وهم نائب حجر شغالن   : ست قالع استجدت مكاتبة نوابها بعد ذلك ولم يذآر رسم المكاتبة غليه  " التثقيف   " وقـد ذآر في   : قلـت
ونائب آومي ونائـب قلعـة آولـاك ونائـب قلعـة بـاري آروك استجدت مكاتبته في سنة ستين وسبعمائة ونائب قلعة آاورا 

   . ـن وسبعمائـة ونائـب آـرزال استجـدت مكاتبتـه فـي سنـة سبع وسبعين وسبعمائةاستجدت مكاتبته في سنـة تسـع وستي

   . ولـم يذآـر رسـم المكاتبـة إليهـم

   .  " النائب بفالنة   " والعالمة االسم والتعريف   " يعلم مجلس األمير   " والـذي يظهـر أن رسـم المكاتبـة إلى آل منهم 

   . ن نواب أعمال حلب سبعة وعشرين نائبًاوحينئذ فيكون المكاتبون م

  " من بمدينة طرابلس وهم اثنان   "   : والمكاتبون بها عن األبواب السلطانية أيضًا على ضربين  " نيابة طرابلس   " النيابة الثالثة 
   . على الرسم المتقدم  " ي ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العال  "   : نائـب السلطنـة بهـا ورسـم المكاتبة إليه -الـأول 

   .  " نائب السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة   " وتعريفه   " والده   " والعالمة 

   . الحاجـب بطرابلـس -الثانـي 

   .  " العالي   " و   " صدرت   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " أمير حاجب بطرابلس المحروسة   " وتعريفه   " والده   " والعالمة 

   . وليس بطرابلس قلعة فيكتب إلى نائبها

  " نواب قالع نفس طرابلس وهم سبعة نواب   " الصنف األول   " من بأعمال طرابلس من النواب وهم صنفان   " الضرب الثاني 
   . نائب الالذقية -األول 

   . بغير ياء  " السامي   " كاتبة إليه ورسم الم

   .  " النائب بالالذقية   " والعالمـة االسـم وتعريفـه 

   . نائب صهيون - الثاني 

   .  " ويعلم مجلس األمير   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " النائب بصهيون   " والعالمة االسم وتعريفه 

   . نائب حصن األآراد -الثالث 

   .  " النائب بحصن األآراد   " ورسم المكاتبة إليه آذلك وتعريفه 

   . نائب المرقب -الخامس 

   . ورسم المكاتبة إليه آذلك
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   . نائب حصن عكار -السادس 

   .  " النائب بحصن عكار   " ورسم المكاتبة إليه آذلك وتعريفه 

قالع اإلسماعيلية الذين يسمون أنفسهـم بأصحـاب الدعـوة   : وهي  " س نواب قالع الدعوة المضافة إلى طرابل  " الصنف الثاني 
   . الهاديـة

وآانـت سبـع قلـاع فأضيفت مصياف منها إلى دمشق على ما تقدم في الكالم على المسالك والممالك وبقي من مضافـات 
   . ـةطرابلـس سـت قلـاع وهـي الكهـف والمينقة والعليقة والقدموس والخوابي والرصاف

   . والعالمة االسمة  " يعلـم مجلـس األمير   " ومكاتبـة آـل منهـم 

   .  " النائب بفالنة   " وتعريف آل منهم 

   . نائـب السلطنـة بهـا - الـأول   : والمكاتبون بها ضرب واحد بمدينة حماة خاصة وهما اثنان  " نيابة حماة   " النيابة الرابعة 

ا الطرف أنها آانت بيد بقايا بني أيوب يطلق عليهم فيها لفظ السلطنة يتولونها من ملوك مصر إلى أن آان وقـد تقدم في أول هذ
آخرهم األفضل محمد بن المؤيد عماد الدين إسماعيل في الدولة الناصرية محمد ابن قالوون ثم صارت نيابة بعد ذلك يتداولها 

   . النواب نائبًا بعد نائب

نائب السلطنة الشريفة بحماة   " وتعريفه   " والده   " والعالمة   " ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العالي   " ائبها ورسم المكاتبة إلى ن
   .  " المحروسة 

   . الحاجب بها - الثاني 

   .  " صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " اة المحروسة الحاجب بحم  " والعالمة االسم وتعريفه 

   . ولـم يكـن بهـا قلعـة فيكتـب إلـى نائبها  :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . وليس بأعمالها نواب فيكتب إليها إنما بها والة يكاتبون عن نوابها  : قلت

نائب السلطنة  -األول   : ثالثةوالمكاتبون بها ضرب واحد أيضًا وهم من بالمدينة خاصة وهم   " نيابة صفة   " النيابة الخامسة 
   . بها

   .  " ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العالي   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " والده   " والعالمة 

   .  " نائب السلطنة الشريفة بصفد المحروسة   " وتعريفه 

   . الحاجب بها - الثاني 

   .  " صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي   " ورسم المكاتبة إليه 
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   . والعالمة االسم

   .  " الحاجب بصفد المحروسة   " وتعريفه 

   . نائب القلعة بها -الثالث 

   .  " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي   " ورسم المكاتبة إليه 

   . والعالمة االسم

   .  " قلعة المنصورة بصفد المحروسة نائب ال  " وتعريفه 

   . ولم يكن بأعمالها نواب فيكاتبون عن األبواب السلطانية بل بها والة يكاتبون عن نائبها خاصة آما تقدم في حماة  : قلت

   . النائـب بهـا -  الـأول  : والمكاتبون بها أيضًا ضرب واحد وهم من بالمدينة خاصة وهما اثنان  " نيابة غزة   " النيابة السادسة 

وقـد تقـدم فـي الكالم على المسالك والممالك أنه إن اجتمع له البالد الساحلية والجبلية عبر عنه بنائب السلطنة وإن قصر أمره 
   . على البالد الساحلية فقط عبر عنه بمقدم العسكـر وآـان تحـت أمر نائب دمشق

   .  " والده   " والعالمة   "  تعالى نعمة الجناب العالي أدام اهللا  " وبكل حال فإن رسم المكاتبة إليه 

   .  " مقـدم العسكـر المنصـور بغزة   " ثم إن أضيف له الجهتان قيل في تعريفـه 

   . الحاجب بها - الثاني 

   .  " يعلم مجلس األمير   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  "  الحاجب بغزة المحروسة  " والعالمة االسم وتعريفـه 

   . وليـس بعملهـا نـواب بـل ولـاة يكاتبـون عـن نائبها أو مقدم العسكر بها  : قلـت

صدرت هذه المكاتبة   " مكاتبـة آاشـف الرملـة واستقـرت مكاتبتـه   " برقوق   " إال أنه قد استحدثت في أواخر الدولة الظاهرية 
   .  " إلى المجلس السامي 

   .  " الكاشف بالرملة   " فه والعالمة االسم وتعري

   . نائـب السلطنـة بهـا -الـأول   : والمكاتبون بها من بالمدبنة خاصة وهما اثنان  " نيابة الكرك   " النيابة السابعة 

   .  " أدام اهللا تعالى نعمة المجلس العالي   " ورسـم المكاتبة إليه 

   .  " نائب السلطنة الشريفة بالكرك   " والعالمة والده وتعريفه 

   . والي القلعة بها - الثاني 

   .  " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي   " ورسم المكاتبة إليه 
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   .  " والي القلعة المنصورة بالكرك المحروس   " والعالمة االسم وتعريفه 

   . ال بأعمالها نواب بل والة يكاتبون عن النائب بها خاصةولم يكن بها حاجب يكاتب و  : قلت

شعبان   " وقـد تقـدم فـي الكلـام علـى المسالـك والممالـك أنهـا مما استجد فتحه في الدولة األشرفية   " نيابة سيس   " النيابة الثامنة 
   .  " بن حسين 

آنائب طرابلس ومن في   " ضاعـف اللـه تعالـى نعمـة الجنـاب العالي   " أن مكاتبة النائب بها آانت   " التثقيف   " وقد ذآر في 
   . معنـاه

   . وقـد صـح لـي بعـد هـذا أنـه استقـرت مكاتبتـه نظيـر غزة  : ثـم قـال

   .  " أدام اهللا تعالى نعمة الجناب العالي   " وهي 

   . وما ذآره آخرًا هو المستقر عليه الحال إلى آخـر وقـت  " مقدم العسكر المنصور بغزو   " وتعريفه   " والده   " لعالمة حينئذ وا

   . ولم أطلع على مكاتبة الحاجب بها  :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . ن أميـر عشـرةألنـه فيمـا أظـ  " مجلـس األميـر   " ومـا يبعـد أن يكـون   : ثـم قـال

   . بغيـر ياء إن آتب إليه  " السامـي   " وإن آـان طبلخانـاه فاالسـم و   : قـال

   . ولم يكن بها نائب قلعة آما ذآره في الكالم على نواب القالع

   . ينبغي التنبه لهما  " التثقيف   " وهنا أمران أشار إليهما في   : قلت

و   " والده   " آنواب القالع والحجاب ونحوهم أن المكتوب إليه إن آان مقدمًا ف   : عدا أآابر النوابأن القاعـدة فيمن  -أحدهمـا 
   .  " العالي   " و   " صدرت   " 

   . بغير يـاء  " السامي   " وإن آان طبلخاناه فاالسم و 

   .  " مجلس األمير   " وإن آـان عشرة فاالسم و 

اتبات السابقة بل ينظر من هو مستقر في ذلك الوقت ويكتب إليه بما تقتضيه رتبته فإنه تارة تكون وحينئذ فال يتوقف مع المك
   . عادة تلك النيابة طبلخاناه ثـم تستقـر عشـرة وبالعكـس وتـارة تكـون طبلخانـاه يستقـر فيهـا مقـدم ألـف وبالعكـس

أن نائب السلطنة بدمشق  -ـال ما هو مستقر من قديم الزمان وثانيهما والعبـرة فـي ذلـك بحـال مـن هـو مستقـر حـال الكتابـة خ
ونائب السلطنـة بحلـب ونائـب السلطنـة بطرابلـس ونائـب السلطنة بحماة ونائب السلطنة بصفد ونائب السلطنـة أو مقـدم 

ل آل أمر وحقيره مـن المهمـات العسكـر بغـزة ونائـب السلطنـة بالكرك ونائب السلطنة بالقدس الشريف يكتب إليهم في جلي
   . السلطانية وخالص الحقوق وغيرها

أما من عداهم من نواب القالع والنواب الصغار الذين بأعمال هذه الممالك والحجاب فإنه ال يكتب إليهم في المهمات واألمور 
ضهـم وآذلـك في البشرى بوفاء النيل إما في مثال شريف مفرد ألحدهم أو في مطلق شريـف عـام لجميعهـم أو لبع  : السلطانية

   . فإنه يكتب إلى آل واحد منهم مثال بمفرده خال الحجاب فإنه ال يكتب إليهم بذلك
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  ممن يكاتب بالممالك الشامية أرباب األقالم  " النوع الثاني   

والـذي يكاتـب منهـم بالبلـاد الشاميـة الوزيـر بدمشـق أو ناظـر   " أرباب الوظائف الديوانية   " الصنف األول   " وهم صنفان 
   . النظـار القائـم مقامـه حيـث لم يصرح له بالوزارة

لجاللة قدره   " الجناب   " لقالقسي أنه آتب للصاحب عز الدين أبي يعلى حمـزة ا  " التعريف   " أما الوزير بدمشق فقد ذآر في 
   . بالدعـاء  " المجلـس العالـي   " وسابقة خدمه وعناية من آتب إليه بذلك وأن الذي استقر عليه الحـال للوزيـر بالشـام 

ضاعف اهللا تعالى   "   " محمد بن قالوون   " أميـن الملـك في وزارته في األيام الناصرية   " أميـن الديـن   " آمـا آتـب للصاحـب 
نعمة المجلس العالي القاضي الوزيري األجلي الكبيري العالمي العالدي المؤيدي األوحدي القوامي النظامـي المدبري الملجدي 

األثيري المشيري الفالني صالح اإلسالم والمسلمين سيد الوزراء في العالمين رئيس األمراء آبير الرؤساء بقية األصحاب 
   .  " ماد الملـة خالصـة الدولـة مشير الملوك والسالطين ولي أميـر المؤمنيـن مالذ الكتاب ع

   .  " صـدرت   " والدعـاء ثـم 

   .  " أخـوه   " والعالمـة 

   .  " مدبر الممالك الشريفة بالشام المحروس   " وتعريفـه 

   . ولم يكتب ألحد بذلك بعده وال قبله  : قال

ي الدولـة الناصريـة حسـن الصاحب فخر الدين بن قروينة وزيرًا بالشام أيضًا على قاعدة جده ألمه أمين واستقـر فـ  : ثم قال
   . الدين المذآور

  " أن المكاتبـة إليـه   " التثقيـف   " هل آما آتب لجده المذآور أو دونه وأمـا ناظـر النظـار فقـد ذآـر فـي   : ولم أعلم ما آوتب به
الى مجد المجلس العالي القضائي الكبيري العالمي الفاضلي الكاملي األوحدي الرئيسي األثيري القوامي النظامي حـرس اللـه تع

المنفذي المتصرفي العالمي مجد اإلسالم والمسلمين سيد الرؤساء في العالمين أوحد الفضالء جالل الكبراء حجة الكتاب 
   .  " صفورة الملوك والسالطين خالصة أمير المؤمنين 

   .  " صدرت   " والدعـاء ثـم 

   .  " ناظر النظار بالشام المحروس   " والعالمة االسم وتعريفه 

   . وهذا هو الذي استقر عليه الحال إلى آخر وقت  :  " التثقيف   " قال في 

المجلـس   " أن المكاتبـة لقاضـي القضـاة الشافعـي بالشـام ب   :  " التعريـف   " قد ذآر في   " القضاء والعلماء   " الصنف الثاني 
   . ولـم يذآـر صورتها  " العالـي 

أعـز اللـه تعالـى   "   : اموالذي آوتب به الشيخ تقي الدين السبكي رحمه اهللا وهو قاضـي القضـاة بالشـ  :  " التثقيف   " قال في 
أحكـام المجلس العالي القاضوي الكبيري العالمي العاملي األفضلي األآملي األوحدي البليغي الفريدي المفيدي النجيدي القدوي 

 الحجي المحققـي اإلمامـي األصيلـي الموفقـي الحاآمـي الفالنـي جمـال اإلسلـام والمسلمين شرف العلماء العامليـن أوحـد
الفضـالء المفيديـن قـدوة البلغـاء حجـة األمـة عمـدة المحدثيـن فخر المدرسين مفتـي المسلميـن جلـال الحكـام حكـم الملـوك 

   .  " والسالطيـن ولـي أميـر المؤمنين 

   .  " صدرت هذه المكاتبة   " والدعاء ثم 
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   .  " أخوه   " والعالمة 

   .  " المحروس قاضي القضاة بالشام   " وتعريفه 

  " وآانت مكاتبته   " التثقيـف   " قـال   " صـدر الشـام معـز السنـة مؤيـد الملـة   "   : ثم ذآر فيمـا بعـد أنـه آـان يكتـب فـي نعوتـه
   . ولم يعين مكانها  " شمس الشريعة رئيس األصحاب لسان المتكلمين 

   . لدين السبكي وهو قاضي القضاة بالشام غير مرةوآتب بذلك إلى ولده قاضي القضاة تاج ا  : قال

  " وبعد المحققي   " الشيخي   " ثـم زيـد فـي ألقـاب أخيـه الشيـخ بهـاء الديـن عنـد استقراره في القضاء بالشام مكانه بعد القاضوي 
   .  " الورعي الخاشعي الناسكـي اإلمامـي العالمـي األصيلـي العريقي 

   .  " برآة الدولة   " بعد جالل الحكام وزيد في تعريفه 

قـد تقـدم فـي الكلـام علـى أنسـاب العـرب فـي المقالـة األولى فيما يحتاج   " ممن يكاتب بالبالد الشامية العربان   " النوع الثالث 
   . إليه الكاتب أن عرب الشام عـدة بطـون مـن عـدة قبائـل

   . أنهـم جـل القـوم وعيـن الناس ال عناية للملوك إال بهم وال مباالة بغيرهم  :  " التعريـف   " وقـد قـال فـي 

   . ونحن نذآر هنا ما يتعلق بالمكاتبات إلى أمرائهم ومشايخهم خاصة

   . وقـد تقـدم أنهـم مـن طـيء مـن آهلـان من العاربة  " آل فضل من آل ربيعة   " البطن األول 

   . وآل فضل منهم هم الذين فـي نحـر العـدو ولهـم العديـد األآثـر والمـال األوفـر  :  " التعريف   " قال في 

   . بيت مهنا بن عيسـى وبيت فضل بن عيسى  : وقـد صـاروا الـآن أهل بيتين  : قـال

   . وهم في جوار الفرات  : قال

   . ولذلك يضاعف إآرامهم وتوفر بهـم اإلقطاعـات وتسنـى

   . منهم في بيت معنا بن عيسىواإلمـرة اآلن 

   . وهو المعبر عنه بأمير آل فضـل

محمد نعير بـن حيـار بـن   " برقوق   " أنه آان في زمانه قارا بن معنا ثم آان في الدولة الظاهرية   " التثقيف   " وقـد ذآـر في 
فرج   " ثم استقر بعده في الدولة الناصرية   " بن ربيعة عيسـى بـن معنـا بـن ماتـع بـن حديثـة ابـن عقبـة بـن فضـل   " مهنـا بـن 

   . ابنه العجل وهو المستقر إلى اآلن  " 

بألقـاب جليلـة   " أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلـس العالـي األميـري   " ورسـم المكاتبـة إلـى األميـر منهـم   :  " التعريـف   " قال في 
   . معظمـة مفخمـة

أدام اهللا تعالى نعمة المجلس العالي األميري الكبيري العالمي المجاهـدي   " أن رسـم المكاتبة إليه   " التثقيـف   " وذآـر فـي 
المؤيـدي األوحـدي النصيـري العونـي الهمامي المقدمي الظهيري األصيلي الفالني عز اإلسلـام والمسلميـن شـرف أمـراء 

اة والمجاهديـن مقـدم العساآـر آهـف الملـة ذخـر الدولـة عماد العرب ظهير الملوك العربـان فـي العالميـن نصـرة الغـز
   .  " والسالطين حسام أمير المؤمنين 
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   .  " صدرت هذه المكاتبة   " ثم الدعاء و 

   .  " أخوه   " والعالمة 

   .  " فالن بن فالن   " وتعريفه 

صـدرت هـذه المكاتبة إلى   "   : أمـا مـن هـو نظيـره أو مدانيـه وعدتـه اإلمـرة فرسـم المكاتبـة إليـه  " التعريـف   " قال فـي 
   .  " السامي األميري   " ومن دونه   " المجلس العالي 

   . والعالمة الشريفة االسم الشريف  " السامي األمير   " ولمن دون هؤالء   " أخوه   " ولكل هؤالء العالمة الشريفة   : قال

   . أسمـاء جماعـة من أآابر بيت معنا بن عيسى وبيت فضل بن عيسى وذآر لكل منهم رسم مكاتبة  " التثقيـف   " وقـد ذآـر فـي 

   . عساف بن مهنا -الـأول منهم   : فهم خمسة فأما بيت مهنا المذآور

هذه المكاتبة إلى المجلس السامي األمير األجـل الكبيـر الغـازي المجاهـد المؤيـد األوحـد األصيـل فلـان   "   : ورسم المكاتبة إليه
  " والده   " والعالمة   " صدرت   " ء ثم والدعا  " الدين مجد اإلسالم بهاء األنام فخر القبائل زين العشائر عماد الملوك والسالطين 

   . وتعريفه اسمه

   . عنقاء بن مهنا أخو عساف - الثاني 

   . مثله في المكاتبة على السواء

   .  " السامي   " و   " صدرت   " زامل بن موسى بن مهنا  -الثالث 

   . وتعريفه اسمه  " والده   " والعالمة 

   . عساف وعنقاء  : وهو نعير مثل عميه  : هنامحمد بن حيار بن م -الرابع 

   . علـي بـن سليمـان بـن مهنـا - الخامـس 

   . بالياء  " السامي   " ذآر أنه آان يكاتب 

   . والعالمة االسم

   . بالياء  " السامي   " إن رسم المكاتبة إليه   : وأما بيت فضل فذآر منهم معقل بن فضل وقال

   .  " ده والـ  " والعالمـة 

سيفًا وأبا بكر آانا يكاتبـان عـن األبـواب الشريفـة ثـم توفيـا   : ولـم يكاتـب الـآن مـن بنـي فضـل غيـره فـإن أخويـه  : ثـم قـال
   . إلـى رحمـة اللـه تعالـى ولم يبق من أآابر بني فضل غيره هو وأوالد أخويه لكنهم لم يكاتبوا بشيء

والد أخويه المذآورين أو من أوالد مهنا مثل أوالد فياض وبقية أوالد حيار ورميثة بن عمر بن موسى فإن اتفق أن يكاتب من أ
   .  " مجلس األمير   " بغير ياء وأدناهم االسم و   " السامي   " ونحوهم فأعالهم االسم و 
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اج إليه الكاتب في المقالة األولى أن مرا وفضًال قـد تقـدم فـي الكلـام علـى أنسـاب العـرب فيما يحت  " آل مرا   " البطن الثاني 
   . أخوان

   . ومنازلهم بالد حوران  :  " التعريف   " قال في 

أن اإلمـرة فـي زمانـه آانـت مقسومـة نصفيـن بيـن عنقـاء بـن شطـى ابـن عمـرو بن نونة وعمه   " التثقيـف   " وقد ذآـر فـي 
   . فضل بن عمرو بن نونة

   .  " السامي   " و   " صدرت   " ومكاتبة آل منهما   : ثم قال

   .  " فالن بن فالن   " وتعريفه   " والده   " والعالمة 

   . وقد تقدم في الكالم على األنساب أنهم من آل فضل  " آل علي   " البطن الثالث 

إلى عيسى بن مهنا وبقي عيسى جار الفرات في وإنما نزلوا غوطة دمشـق حيـث صـارت اإلمـرة   :  " التعريف   " قال في 
   . تالبيب التتار

   .  " صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي األمير   " ورسم المكاتبة إلى أميرهم   :  " التعريف   " قال في 

   .  " أخوه   " والعالمة الشريفة 

   . سـى بـن رملة ابن جمازأن أميرهـم فـي زمانـه آـان عي  " التثقيـف   " وقد ذآر في 

وتعريفه   " والده   " لكنه ذآر أن العالمة   " السامي   " و   " صدرت   "   : وهي  " التعريف   " إن رسم المكاتبة إليه آما ذآر في   : وقال
   .  " فالن بن فالن   " 

   . منازلهـم البلقـاء مـن مضافـات دمشـقوقـد تقـدم فـي الكلـام علـى األنسـاب أن   " بنو مهدي   " البطن الرابع 

   .  " مجلـس األميـر   " واإلمرة فيهم في أربعة رسم المكاتبة إلى آل منهم   :  " التعريـف   " قـال فـي 

أنهـا آانـت ي زمانه باسم ببرو بن ذؤيب بن سعيد ابن محفوظ القيسي وسعيد بـن نجـري بـن حسـن   " التثقيـف   " وذآـر فـي 
   . العقيسي وزامل بن عبيد بن محفوظ العقيسي ومحمد بن عباس بن قاسم بن محمد بن راشد العسري

   .  " التعريـف   " ـي آمـا تقـدم ف  " مجلـس األميـر   " وأن مكاتبة آل منهم 

فالن بن البطن   " بغير ياء وتعريف آل منهم   " السامي   " ومـن آـان معـه نصف اإلمرة منهم آانت مكاتبته االسم و   : ثـم قـال
   . وقد تقدم في الكالم على األنساب أن مرجعهم إلى جذام وأن منازلهم الكرك والشوبك  " بنو عقبة   " الخامس 

   . ورسـم المكاتبـة إلـى أميرهـم مثـل أميـر آل مـرا  :  " التعريـف   "  قال فـي

السامي   " و   " صدرت   " وآذلـك رسم المكاتبة إلى أقاربه آرسـم المكاتبـة إلـى أقـارب أمير آل مرا أيضًا فتكون مكاتبة أميرهم 
 "  .   

   .  " مجلس األميـر   " م ولمن دونه  " السامي األمير   " ومكاتبة أعيان أقاربه 

   . أن إمرتهـم فـي زمانـه آانـت باسـم خاطـر بن أحمد بن شطى بن عبيد  " التثقيـف   " وقـد ذآـر فـي 
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   . ولم يتعرض ألقربائه  " فالن بن فالن   " بالياء وتعريفه   " السامي   " وذآر أن رسم المكاتبة إليه االسم و 

   . وقـد تقـدم فـي األنسـاب أن مرجعهـم إلـى طـيء وأن منازلهـم ببلـاد غـزة  " جرم   " البطن السادس 

   . أن إمرتهـم فـي زمانـه آانـت باسـم فضـل بـن حجـي  " التعريف   " وقـد ذآر في 

   .  " مجلس األمير   " وذآـر أن رسـم المكاتبـة إليه 

   . أن لهـم مقدمـًا ال أميـراص  " التثقيـف   " والذي ذآره في 

   . وأنـه آـان فـي زمانـه علـي بـن فضـل

   . بغيـر يـاء  " السامـي   " وذآـر أن رسـم المكاتبـة إليـه االسـم و 

بغيـر   " السامـي   " ن رسـم المكاتبـة إليـه فكيـف يكـو  " مجلس األمير   " وهـذا عجـب فإنـه إذا آـان أميـرًا ورسـم المكاتبة إليه 
   . يـاء وهـو مقـدم واإلمـارة فـوق التقدمة بال ريب

وأما بقية عرب الشام نحو زبيد المرج وزبيد حوران وخالـد حمـص والمشارقة وغزية إذا أطاعوا وبيد   :  " التعريف   " قال في 
   .  " مجلـس األميـر   " األحالف فأجل آبرائهم وأشياخهم من يكتـب لـه 

   . هذا إن انفرد أحد منهم بالمكاتبة وإال فالعادة أن يكتب لكل طائفة من هؤالء مطلق شريف  : نحوه ثم قال  " التثقيف   " وذآر في 

   . على أنه لم تجر العادة بمكاتبة أحد من هؤالء القبائل ال على االنفراد وال على االجتماع  : ثم قال

إن العادة لم تجر بمكاتبة أحد منهم   : إن العادة أن يكتب لكل طائفة منهم مطلق شريف ثم يقول  : م متناقض حيث يقولوهذا آال
   . ال على االنفراد وال على االجتماع

   . وقد تقدم الكالم على أنساب جميع هذه البطون وأماآنها مستوفـى فـي الكلـام علـى األنساب في المقالة األولـى  : قلت

   .  " نهايـة الـأرب فـي معرفة قبائل العرب   " ووقـع بسـط الكلـام علـى ذلـك وغيـره فـي آتابنـا المسمـى 

   " ممن يكاتب بالممالك الشامية الترآمان   " النوع الثالث   

   . قد تقدم ذآر نسب الترآمان في الكالم على أنساب األمم في المقالة األولى

   . أن الترآمـان بهـذه المملكـة طوائـف آثيـرة وجامعـة آبيـرة  " التثقيـف   " وقد ذآر في 

   . وغالبهـم ال يكتب إليه إال إذا ضمهـم مطلـق شريـف  : ثـم قـال

 بغير ياء إن آان طبلخاناه وإن آان عشرة أو عشرين آتب  " السامي   " فـإن آتـب إلـى أحـد مـن أعيانهـم آتـب إليـه االسم و 
   . ال غير ثم أخلـى بياضـًا متسعـًا ولـم يصـرح باسم أحد مهم  " مجلس األمير   " إليه االسم و 

   . هم ترآمـان حلـب والورسـق  : ثم ذآر في الكالم على ترآمان البالد الشرقية عدة طوائف عد منهم األوسرية وقال

   . وهـم ترآمـان طرسوس ولم يتعرض لمواضع غيرهم  : وقـال
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   . وسيأتي آالمه مستوى عند الكالم على ترآمان البالد الشرقية إن شاء اهللا تعالى

   . وقد تقدم ذآر نسبهم في الكلـام علـى أنسـاب األمـم فـي المقالـة األولـى  " ممن يكاتب بالممالك الشامية األآراد   " النوع الرابع 

منهـم طوائـف آثيـرة آالترآمان وأن غالبهم ال يكتب إليه إال إذا ضمهم مطلق  أن بهـذه المملكـة  " التثقيـف   " وقـد ذآـر فـي 
   . بغير ياء إن آان طبلخاناه  " السامي   " شريـف وأنـه إن آتـب ألحـد مـن أعيانهـم آتـب له االسم و 

   . ر فرقآما تقدم في الترآمان من غي  " مجلس األمير   " وإن آان أمير عشرة أو عشرين آتب إليه و 

وقد تقدم في الكالم على المسالك   : أمير مكة المعظمة -األول   " من يكاتب بالبالد الحجازية والمعتبر في المكاتبين منهم ثالثة   " 
   . بن عجالن  " حسن بن أحمد   " والممالك ذآر أمرائها من ابتداء اإلمرة وهلم جرا إلى زماننا والقائم بها اآلن 

أدام اللـه تعالى نعمة المجلس العالي األميري الكبيري العالمي   "   :  " التعريـف   " بـة غليـه علـى مـا ذآـره فـي ورسـم المكات
العادلي المؤيدي العضدي النصيري الذخري الغوثي المفيدي األوحدي الظهيري الزعيمي الكافلي الشريفي الحسيبي النسيبي 

سلمين سيد األمراء في العالمين جالل العترة الطاهرة آوآب األسـرة الزاهـرة فـرع األصيلي الفالنـي عـز اإلسلـام والم
   . ثم الدعاء المعطوف  " الشجـرة الزآيـة طـراز العصابـة العلويـة ظهيـر الملـوك والسالطين نسيب أمير المؤمنين 

   .  " لمـه الكريـم آـذا وآذا صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي بالسالم والثناء وتوضح لع  " وبعده 

أدام اهللا تعالى نعمة المجلس العالي األميري الكبيـري الشريفـي   "   :  " التثقيف   " ورسـم المكاتبـة إليـه علـى مـا ذآره في 
العريقـي الحسيبـي النسيبـي العالمي المجاهدي المفيدي األوحدي النصيري العوني الهمامـي المقدمـي الظهيـري األصيلـي 

الفالنـي عز اإلسالم والمسلمين شرف األمراء في العالمين نصرة الغـزاة والمجاهديـن آهـف الملـة عـون األمـة فخـر الساللـة 
الزاهـرة زيـن العتـرة الطاهـرة بهـاء العصابـة العلويـة جمـال الطائفـة الهاشميـة ظهير الملوك والسالطين نسيب أمير 

   .  " صدرت   " دعاء و ثم ال  " المؤمنين 

وال زال حرمه أمينًا ومكانه مكينًا وشرفه يبيض له بمجاورة الحجر   "   :  " التعريف   " وهـذا دعـاء وصـدر يليـق به ذآره في 
   . األسود عند اهللا وجهًا ويضيء جبينًا

ناء تثني على مسكه الحقائب وشوقًا أوسق قلبه صدرت هذه المكاتبة إلى المجلـس العالـي تحمل إليه سالمًا تميل به الرآائب وث
   .  " لمن نسكه مع الحبائب وتوضح لعلمه الكريم 

   . ومتعه بجوار بيته الكريم وزاد بجميل مساعيه شرف نسبه الصميم وآنسه بقرب الحجر األسود والرآن والحطيم  : صدر آخر

ثناء تطيب به الصبا قبل أن تحمل شيحًا أو خزامى وتوضح لعلمه صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي تهدي إليه سالمًا و
   . الكريم

   . وأراه مناسكه وآنس بالتقوى مسالكه وأشهـد علـى عملـه الصالـح بطحـاءه ومـا ينزله من المالئكة  : صدر آخر

   . صدرت هذه المكاتبة بتحياتها المبارآة وأثنيتها التي ال تزال إليه بها أفئدة من الناس سالكة وتوضح لعلمه الكريم

   . أمير المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم - الثاني 

مستقرة في بني الحسين وأنها اآلن في بني  وقد تقدم في الكالم على أمرائها في المسالك والممالك من المقالة الثالثة أن إمارتها
رحمه اهللا فواله المدينة   " صالح الدين يوسف بن أيوب   " جماز بن شيحة وأن جدهم آان فقيهًا بالعراق فقدم على السلطـان 

شيحة بن نعير  ثابت بن جماز بن هبة بن جماز بن منصور بن جماز بن  " فاستقرت فيها قدمه ثم قدم بنيه وأن القائم بها اآلن 
 "  .   
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   .  " التعريف والتثقيـف   " ورسـم المكاتبـة إليـه آرسـم المكاتبـة إلـى أميـر مكـة علـى االختلـاف السابـق في النقل عن 

   . فقـد ذآـر آـل منهمـا رسـم المكاتبـة إلـى أميـر مكـة

   . ورسم المكاتبة إلى أمير المدينة آذلك  : ثـم قال

وال زال فـي جـوار اللـه ورسولـه ومهبـط الوحـي ونزولـه ومكـان يـردد فيـه مـن أبويـه   : مكاتبة يليـق بـه وهـو وهذا صدر
   . الطاهريـن بيـن حيدره وبتوله

 صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي بسلـام يحـدو رآابهـا وثنـاء يزيـن فـي قبـا قبابها وشوق إلى رؤيته في الروضة التي
   . طالما استسقى فيها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سحابها توضح لعلمه الكريم آذا وآذا

وزاده من اهللا ورسوله قربًا وأآد له بحماية حرمه حبًا وأبهجه آلمـا رأى جـده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد   : صدر آخر
   . جاور آًال وجالس صحبًا

   . النائب بالينبع - الث صدرت هذه المكاتبة إلى الث

   . وقد تقدم في الكالم على المسالك والممالك أنها في بني حسن أيضًا

   .  " هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس السامـي األميـر   " ورسـم المكاتبـة إليـه   :  " التثقيف   " قال في 

   .  " النائب بالينبع   " والعالمـة االسـم وتعريفه 

   .  " مجالـس األمـراء   " أن لنبـي حسـن القـوام بمكـة   " التثقيـف   " العربان بالحجـاز فقـد ذآـر فـي أما سائر 

   . والعالمة االسم

   . المصـري والشامـي  : أهـل الدربيـن - الضـرب الـأول   : أنهم على ضربين  " التعريف   " ومن عدا بني حسن فقد ذآر في 

آان   " مجلس األمير   " وليس فيهم من هو في عير وال نفير وال يحـل فـي ذروة وال غارب وأجل من فيهم إذا آتب له   : قال
   . آمن سور وطوق ال بل طيلس وتوج

  شيـوخ لـام وخالـد والمنيفـق وعائـذ الحجـاز - الضرب الثانـي  

  " والعالمـة   " صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس السامـي األميـري   " ليـه وهـؤالء مـن آـان منهـم المشار إليه آتب إ  : قـال
   .  " أخـوه 

   . ثـم من يليهم بالسامي بغير ياء

   .  " مجلس األمير   " ثم األعيان من بقيتهم 

   . تبات وال يكون إال ابتداًءفي ترتيب متون المكا -المسلك الثاني في معرفة ترتيب المكاتبات وفيه مأخذان المأخذ األول 

   . أم الجواب فإنه ال يتأتى فيها

   . ما يكتب في خالص الحقوق -الضرب األول   : ثم هي على ضربين
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القبلي والبحري مـن الديـار المصريـة ووالتهمـا ونـواب الشـام وحلـب   : وهو ما يكتب فيه لنواب اإلسكندرية ونائبي الوجهين
   . فد والكرك ومقدم العسكر بغزة من الممالك الشامية على ما تقدم ذآره في الكالم على مكاتبة أهل الملكةوطرابلس وحماة وص

أعـز اللـه تعالـى   "   : والرسـم فـي ذلـك إذا آانـت المكاتبـة إلى نائب الشام مثًال بسبب قضية تتعلق باألمير الدوادار أن يكتب
ويذآـر ألقابـه إلـى   " وتبـدي لعلمـه الكريـم أن الجنـاب العالـي   "   : لقـاب والصـدر ثـم يكتـبإلـى آخـر األ  " المقـر الكريـم 

   .  " ضاعـف اللـه تعالـى نعمتـه عرفنـا آـذا وآـذا   " آخرهـا 

   . ويذآـر ما فـي قصتـه برمتـه

فيحيط   "   : ويأتـي بما رسم له به إلى آخره ثم يقول  " بكـذا وآـذا ومرسومنـا للمقـر الكريـم أن يتقـدم أمـره العالـي   "   : ثـم يكتـب
   . ويكمل على ما تقدم  " علمه بذلك 

   .  " ذآـر   "   :  " عرفنـا   " وإن آان المكتوب بسببـه أميـر عشـرة مثـًال آتـب بـدل 

   . مل على ما تقدمويك  " إن فالنا أنهى   "   : وإن آـان مـن آحـاد النـاس آتب بدل ذلك

أعز اهللا تعالـى أنصـار المقـر الكريـم العالـي األميـري الكبيـري العالمـي العالـدي المؤيـدي العونـي المثاغـري المرابطـي 
الممـدي المشيـدي الزعيمي الظهيري العابدي الناسكي األتابكي الكفيلـي الفالنـي معـز اإلسلـام والمسلميـن سيـد أمـراء 

ميـن ناصـر الغـزاة والمجاهديـن ملجـئ الفقراء والمساآين أتابك العساآر زعيم الوحدين ممهد الدول مشيد الممالك عون العال
األمة آهـف الملـة عمـاد الدولـة ظهيـر الملـوك والسالطيـن عضـد أميـر المؤمنين وال زال عاليًا قدره نافذًا أمره جاريًا على 

   . األلسنة حمده وشكره

رناها إلى المقر العالي تهدي إليه من السالم أتمه ومن الثناء أعمه وتبدي لعلمه الكريم أن الجنـاب العالـي األميـري أصد
الكبيـري العالمـي العالدلـي المؤيـدي الغوثي الغياثي المرابطي الممهـدي المشيـدي الظهيـري الزعيمـي المقدمـي الفالنـي 

ير المؤمنيـن فلـان رأس نوبـة الظاهـري ضاعـف اللـه تعالـى نعمته عرفنا أن له دعوى ظهيـر الملـوك والسالطين سيف أم
   . شرعية على أقوام بدمشـق المحروسة وهم فالن وفالن

ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي بحملهم صحبة فالن قاصد المشار إليه إلى األبـواب الشريفـة محتفظـًا بهـم قـوًال 
   . ًا وأمـرًا جازمـًا ليصـل آل ذي حق إلى حقه فيحيط علمه بذلك واهللا تعالى يؤيده بمنه وآرمهواحـد

وتبـدي لعلمـه الكريـم أن المجلـس السامـي األميـري الكبيـري العضدي الذخري األوحدي الفالني عمدة الملوك   : آخـر
   . ريفة شملته بخالص حقه من فالنفالن أدم اهللا سعادته ذآر لنا أن الصدقات الش  : والسالطين

   . وقد وآل في ذلك المجلس السامي القضائي األجلي فالن الدين

   . ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي بطلب الغريم المذآور وخالص الحق منـه بتمامه وآماله

   . وإن امتنع عن ذلك يحمل لألبواب الشريفة مع الوصية بوآيله في ذلك فيحيط علمه بذلك

وتبـدي لعلمـه الكريـم أن األميـر األجـل الكبيـر فلـان الديـن فلـان الفالنـي أنهى أن بيده إقطاعًا بالحلقة الشامية وأن   : آخـر
   . ويأخذ الموجب المقرر له بغير طريقالوزير بالشام المحروس في آل وقت يتعرض إلى إقطاعه 

ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي بطلب المباشرين واالرتجاع عليهم بما التمسوه مـن إقطاعـه علـى مـا يشهـد بـه 
ذلك واهللا تعالى يؤيده الديـوان المعمـور بتمامـه وآمالـه ويستقـر هـذا المثـال الشريـف بيـده بعـد العمل به فيحيط علمه الكريم ب

   . بمنه وآرمه
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وتبدي لعلمه الكريم أن فالنًا الفالني أنهى أن شخصًا يسمى فالنًا تزوج بأخته وهو مقيم بالشـام المحـروس وتوفيت أخته   : آخـر
   . إلى رحمة اهللا تعالى ووضع الزوج المذآور يده على جميع مالها

وتبدي لعلمه الكريم أن   : لعالي بخالص الحق على حكم الشرع الشريف مع الوصية آخرومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره ا
قصة رفعت إلى أبوابناالشريفة باسم تجار الفرنج أنهوا فيها أنهم يبيعون ويبتاعون البضائع ويقومون بما عليهم من الموجب 

   . السلطاني

تتعين في جهته على حكم الحق وآف أسباب الضرر عنهم ومنـه ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره بخالص حقوقهم ممن 
   . مـن يتعـرض إليهـم بغيـر حـق وال مستنـد شرعـي والوصيـة بهـم ورعايتهـم ومالحظتهـم فيحيط علمه بذلك

 الضرب الثاني ما يكتب من متعلقات البريد في األمور السلطانية 

فإن آان مقتضيه بروز أمر السلطان   : الصنف األول ما يكتب به ابتداء ويختلف الحال فيه باختالف مقتضيه  " وهي صنفان 
   .  " إن المراسيـم الشريفـة اقتضـت آـذا وآـذا   "   : بفعل شيء أو ترآه أو الحرآـة فـي شـيء آتـب

   .  " إن مراسيمنـا الشريفة اقتضت آذا   " أو 

   .  " إن المرسوم الشريف اقتضى آذا   "  أو

إن الرأي الشريف   "   : فـإن آـان ذلـك األمر مما يحتاج إلى إدارة الرأي فيها آتب  :  " إن مرسومنا الشريـف اقتضـى آـذا   " أو 
   .  " اقتضى آذا 

   .  " إن آراءنـا الشريفـة اقتضـت آـذا   " أو 

   . ومـا يجـري هـذا المجـرى

  " أو   " إنه اتصل بالمسامع الشريفة آذا وآذا   "   : وإن آـان مقتضيـه بلـوغ خبر من حرآة عدو أو اطالع على أمر خفي آتب
إن لديوان خاصنـا   "   : وإن آان بسبب طلب مال أو جباية خراج ونحو ذلك آتب  " إنه اتصل بمسامعنا الشريفة آذا وآذا 

   .  " ـة آـذا الشريـف فـي الجهـة الفالني

ومرسومنا للمقر الكريـم أو للجنـاب   "   : ونحـو ذلـك ممـا ينخرط في هذا السلك ثم يكتب  " إن لنـا فـي الجهـة الفالنيـة آـذا   " أو 
   . ةعلى ما تبرز به المراسيم السلطاني  " أن يتقدم أمره بكذا وآذا   " على حسب المكاتبة   " الكريـم أو الجنـاب العالي 

   . وهذه مكاتبات من ذلك إلى نائب الشام ينسج على منوالها

وتبـدي لعلمـه الكريـم أن المراسيـم الشريفـة اقتضـت استقـرار األمر فالن   : باستقرار نائـب فـي نيابـة بعـض القلـاع -مكاتبة 
ال الشريف األمير األجل فالن الدين فالن أعزه الدين في النيابة الشريفة وجهزنا مرسومه الشريفين على يد المتوجه بهذا المث

   . اهللا تعالى

فيتقدم المقر الكريم بتجهيزه إلى جهة قصده بما على يده من ذلك وإذا عاد يعيده إلى األبواب الشريفة مكرمًا مرعيًا على عوائد 
   . همته العلية فيحيط علمه بذلك

وتبدي لعلمـه الكريـم أن مرسومنـا الشريـف اقتضى نقل الجناب الكريـم العالـي   : بنقل نائب سلطنة من نيابة إلى نيابة -مكاتبة 
األميـري الكبيـري العالمـي العادلـي المؤيـدي الغوثـي الغياثـي المقدمي الكافلي الفالني ظهير الملوك والسالطين سيف أمير 

يفـة بطرابلـس إلـى نيابـة السلطنـة الشريفة بحلب مـن نيابـة السلطنـة الشر - المؤمنين فالن الظاهري أعز اهللا نصرتـه
   . المحروسة
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والجناب العالي األميري الكبيري الفالني ظهير الملوك والسالطين فالن الظاهري من نيابة السلطنة بصفد المحروسة إلى نيابة 
   . السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة

   . سكر المنصور بغزو المحروسة إلى نيابة السلطنة الشريفة بصفد المحروسةوالجناب العالي الفالني الظاهري من تقدمة الع

وآتبنا لهم تقاليد شريفة بذلك وجهزنا إليهم تشاريفهم وهي واصلة عقبيها على يـد متسفريهـم وجهزنـا األميـر األجل األعز 
ليأخذوا حظهم من   : لبشارة المشار إليهم بذلكفالن الدين مؤتمن الملوك والسالطين فالن الخاصكي الظاهري أعزه اهللا تعالى ل

ليكون على خاطره واهللا تعالى يؤيده بمنه   : هذه البشرى وتضاعف أدعيتهم بدوام أيامنا الشريفة وآثرنا إعالم المقر الكريم بذلك
   . وآرمه

تقدم المقر الكريم حال وقوفه وتبدي لعلمه الكريم أن مرسومنا الشريف اقتضى   : بحمل شخص لألبواب السلطانية -مكاتبة 
عليها وقبل وضعها من يده بطلب فالن الفالني وفالن الفالني وتجهيزهمـا إلـى األبـواب الشريفـة في أسرع وقت وأقربه من 

   . غير فترة وال توان

دين فالن إلى األبـواب ونحن نؤآد عليه غايـة التأآيـد فـي سرعـة تجهيزهما إلى األبواب الشريفة صحبة األمير األجل فالن ال
الشريفـة محتفظـًا بهمـا محتـرزًا عليهمـا ومرسومنـا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي باعتماد ما اقتضاه مرسومنـا الشريـف 

   . واالهتمـام بذلـك واالحتلـاف بـه فيحيـط علمـه بذلـك واهللا تعالى يؤيد بمنه وآرمه

وتبـدي لعلمـه الكريـم أن مرسومنـا الشريف اقتضى استقرار األمير   : القدس الشريف بطـاًالباستقرار بعض األمراء ب -مكاتبة 
فالن أحسن اهللا تعالى عاقبتـه بالقـدس الشريـف مقيمـًا بهـا وشملته الصدقات الشريفة أن فالنة وفالنة باسمه بمقتضى مرسوم 

الدين فالن البريدي باألبواب الشريفة أعزه اهللا تعالى المتوجه شريف مجهز صحبة متسفره األمير األجل الكبير األوحد فالن 
   . بهذا المثال الشريف

ومرسومنا للمقـر الكريـم أن يتقـدم أمـره العالـي بإثبـات المرسـوم الشريـف المذآور بديوان الجيوش المنصورة بالشام 
   . المحروس على العادة وتجهيز البريدي المذآور إلى حدود الديار المصري مكرمًا مرعيًا على العادة فيحيط علمه الكريم بذلك

وتبدي لعلمه الكريم أن آراءنا الشريفة اقتضت تجهيز آذا وآذا إردبًا من القمح من   : السلطانيببيـع غلة للديوان  -مكاتبـة 
   . ديواننا المفرد صحبة فالن

ليتولى بيع ذلك بسعر اهللا تعالى بما فيه   : ومرسومنا للمقر الكريـم أن يتقـدم أمـره العالي بطلب فالن الحاجب بالشام المحروس
جهيز الثمن إلى األبواب الشريفة برسالة دالة على ذلك في أسرع وقت وأقربه مع مضاعفة الوصية بذلك الغبطة والمصلحة وت

   . واالحتفال به فيحيط علمه بذلك

وتبدي لعلمه الكريم أن آراءنا الشريفة اقتضت توجه األمير األجل الكبيـر األوحـد فـال الديـن فلـان استـادار األميـر  -مكاتبة 
ن آان بسبب استخراج األموال وبيع الغالل واألصناف الديوانية المتحصلة من القرى المستأجـرة المرتجعـة المرحوم فال

   . للورثـة عـن المشـار إليـه بمقتضـى التذآرة المسطرة على يده

راعاة أحواله وإزالة ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره بمساعدة المذآور وتقوية يده علـى مـا تضمنتـه فصـول التذآرة وم
   . ضروراته وخالص الحق منه ممن يتعين في جهته ويشمله بنظره الكريم فيما تعلق بفصول التذآرة

   . فـإن تعلقـات الورثـة المذآوريـن تحـت نظرنـا الشريـف

لشريفة وصحبتهم فيبـادر المقـر الشريـف إلى ذلك وسرعة عوده بعد قضاء شغله وتجهيز المتحدث والمباشرين لألبواب ا
   . حسابه عند نهاية فصول التذآرة المذآورة
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ويقيم عنهم مـن يعوضهـم إلـى حيـن عودتهـم مـن األبـواب الشريفة على ما هو المعهود من همته الكريمة واحتفاله فيحيط 
   . علمه الكريم بذلك

الكريـم أن المرسـوم الشريف اقتضى تجهيز عصي  وتبـدي لعلمـه  : بسبب طلب عصي الجواآيـن والكرابيـج واألآـر -مكاتبة 
   . الجواآين والكرابيج واألآر إلى السالح خاناه من الشام المحروس علـى العـادة في آل سنة سيعًا وآثرنا علمه الكريم بذلك

ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي باعتماد ما اقتضاه مرسومنا الشريف من ذلك آله على جاري العادة فـي آـل 
سنـة واالهتمام بذلـك واالحتفـال بـه بحـث ال يتأخـر ذلـك غيـر مسافـة الطريـق فـإن االنتظـار واقـع لذلك وفي همته الكريمة 

   . ك فيحيط علمه الكريم بذلكما يغني عن بسط القول في ذل

وتبدي لعلمه الكريم أن الصدقات الشريفـة شملـت المجلـس العالي   : بسبب استقرار قاض بدمشق عوض من آان بها -مكاتبـة 
القضائي الكبيري العالمي العالمي اإلمامي الفالني الفريدي المفيدي المجيدي األصيلي العريقي األثيلي األثيري األوحدي 

يبي الشيخي الحاآمي الفالني جالل اإلسالم والمسلميـن شـرف العلمـاء العامليـن إمـام البلغـاء خطيـب الخطبـاء شيـخ الخط
مشايخ العارفين مالذ المريدين مفتي الفرق موضح الطق لسان المتكلمين مفيد الطالبين حكم الملوك والسالطين ولي أمير 

   . المؤمنين فالن الفالني الشافعي

بتفويض قضـاء قضـاة الشافعيـة بالشام المحروس إليه عوضًا عمن به بحكم عزله مضافًا إلى خطابه  -اهللا تعالى أحكامه  أعز
   . الجامع األموي ومشيخة الشيوخ بالشام المحروس

   . ريفوآتبنا توقيعًا شريفًا لـه بذلـك وجهزنـاه إليـه قريـن تشريف شريف على يد فالن المتوجه بهذا المثال الش

   . وآثرنا علمه الكريم بذلك ليكون ذلك على خاطره الكريم

ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره الكريم بتقرير القاضي فلـان الدين فالن الفالني فيما شملته به الصدقات الشريفة من ذلك 
آلمتـه ورعايـة جانبه وإآرامه واحترامه على آله وتقوية يده في مباشرة ذلك والشـد منـه وتأييـد أحكامـه الشرعيـة وتنفيـذ 

   . عادة هممه الكريمة وتقدماته السعيدة فيحيط علمه بذلك

وتبدي لعلمه الكريم أن المرسوم الشريف اقتضى تجهيز نقالت الثلج إلى   : بسبب حمل الثلج إلى األبواب السلطانية -مكاتبة 
   . الشراب خاناه الشريفة على العادة

للمقر الكريم أن يتقـدم أمـره العالـي بسرعـة تجهيز النقلة األولى بحيث ال تتأخر أآثر من مسافة الطريق على ما ومرسومنا 
   . هو المعهود من همته العالية وتقدماته السعيدة

   . كريم بذلكوقد جهزنا هذا المثال الشريف على يد األميـر األجل فالن الدين فالن الفالني أعزه اهللا تعالى فيحيط علمه ال

   . بتمكين شخص من الحضور لألبواب السلطانية - مكاتبة 

   . وتبدي لعلمه الكريم أن فالنًا آان قصد االجتماع بأهله وأقاربه بالقاهرة المحروسة

   . وأقاربه ليجتمع بأهله  : ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي بتمكينـه مـن الحضور إلى القاهرة المحروسة على خيله

   . وقد جهزنا بهذا المثال الشريف فالنًا البريدي باألبواب الشريفة فيحيط علمه الكريم بذلك

   . بمنع العربان من الدخول إال البالد قبل فراغ الزرع - مكاتبة 
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آبيرهم   : محروسةوتبدي لعلمه الكريم أن المراسيم الشريفة اقتضت أنه ال يدخل أحد من العربان إلى البالد الشامية ال
   . وصغيرهم جليلهم وحقيرهم إلى أن يشال الزرع على العادة

   . حصل منهم مخالفة لذلك حل بهم من االنتقام الشريف ما ال مزيد عليه - والعياذ باهللا  -ومتى 

هتمام به واالحتفال ومرسومنا للمقر الكريـم أن يتقـدم أمـره العالي باعتماد ما اقتضته المراسيم الشريفة من ذلك مع اال
   . واالجتهاد فيه قوًال واحدًا وأمرًا جازمًا على عادة همته العالية وتقدماته المرضية فيحيط علمه بذلك

وتبـدي لعلمـه الكريم أن مرسومنا الشريف اقتضى االجتهاد في حفظ السواحل والمواني واالهتمام   : بحفـظ السواحـل -مكاتبـة 
ك واألبدال في أوقاتها على العادة وإلزام أربابها بمواظبتها وآذلك المنورون بالديابانات والمناظر بأمرها وإقامة األيزا

بحيث تقوم أحوالها على أحسن العوائد وأآملها وال يقع علـى أحـد درك   : والمناور في األماآن المعروفـة وتعهـد أحوالهـا
   . بسببهـا

العالي باعتماد ما اقتضاه مرسومنا الشريف من ذلك مع مضاعفة االحتفال بذلك  ومرسومنـا للمقر الكريم أن يتقدم أمره
   . والمبادرة إليه حسب ما اقتضته المراسيـم الشريفـة

فالن الدين فالن البريدي المقدم باألبواب الشريفة فيتقدم أمر المقر   : وقـد جهزنـا بهـذا المثـال الشريف مجلس األمير األجل
ـزه إلـى جهـة قصـده بمـا علـى يـده وإعادتـه عنـد عوده إلى األبواب الشريفة على ما هو المعهود من همته العالـي بتجهي

   . فيحيط علمه الكريم بذلك

   . باستعمال قماش - مكاتبة 

الشريفة على وتبدي لعلمه الكريم أن آراءنا الشريفة اقتضت استعمال القماش الجاري به العادة برسم الرآابخانه واإلصطبالت 
   . ما استقر عليه الحال إلى آخـر السنة الخالية والتي قبلها

وقد آتبت تذآرة شريفة من ديوان استيفاء الصحبة الشريفة مفصلة بذلك وجهزناها قرين هذه المفاوضة لتقرأ على مسامعه 
   . الكريمة

أمـره بطلـب وزيـر المملكـة الشريفـة وناظر المهمات ومرسومنـا للمقـر الكريـم أن يتقـدم أمـره العالـي بتأملهـا وبـروز 
   . الشريفة واستعمال القماش الذي تضمنته التذآرة الشريفـة واالهتمـام بذلـك واالحتفـال بسرعتـه

وقـد اآتفيان بهمة المقر الكريم عن تجهيز اميراخورية وأوجاقية من إصطبالتنا الشريفة الستعمال ذلك لـأن المهامـات 
   . يفـة تحـت نظـره الكريم فيصرف همته العالية إلى اإلسراع في ذلك واالحتفال به واالهتمـامالشر

   . وفـي اهتمامـه وتنفيذه لمراسمنا الشريف ما يغني عن التأآيد في ذلك فيحيط علمه بذلك

   . بجـواز -مكابتـة 

وتبـدي لعلمـه الكريم أن مرسومنا الشريف اقتضى تجهيز فالن البريدي باألبواب الشريفة أعزه اهللا تعالى إلى جهة فالن بما 
   . على يده وما صحبته

   . ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي بإزاحة أعذاره وتجهيزه إلى المشار إليه في أسرع وقت وأقربه

وإذا عاد يتقدم بتجهيزه إلى خدمة األبواب الشريفة على العادة في ذلك على عادة همته العلية وشيمه المرضية فيحيط علمه 
   . بذلك
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وتبدي لعلمه الشريف أن مرسومنا الشريف اقتضى أن ال يمكن أحد من نقل سالح وال عـدة حـرب إلـى جهـة البالد  - مكاتبة 
   . الرومية

ر الكريم أن يتقدم أمره العالي بأن ال يمكن أحد من نقل سالح وال عدة إلى جهة البالد المذآورة واالحتراز على ومرسومنا للمق
   . ذلك آل االحتراز فحيط علمه بذلك

وتبدي لعلمه الكريم أنه اتصل بالمسامع الشريفة أن غالب البالد بالصفقة الفالنية محمية متجاهية على الكشاف  -مكاتبة 
   . يا ويؤوون المفسدينوالرعا

   . وأن يد الكشاف ال تصل إلى هذه البالد وال إلى النصفة ممن بها من المفسدين

   . وحصل بذلك الضرر للبلـاد والعبـاد

واقتضـى الـرأي الشريف الكشف عن هذه البالد وسائر األعمال والمناداة فـي البلـاد بإبطـال الحمايـة والرعايـة والمساواة بين 
   . عباد في سائل البالد بالعدل واإلنصاف وآف أآف الظلم والعدوانال

ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره الكريم بالمناداة في سائر البالد بإبطال الحماية والرعاية والمساواة بين الخاص والعام 
   . وتطهير األرض من المفسدين وأن يحمى أحد ببلد من البالد

   . أو إيواء مفسد ببلد من البالد حل ماله وروحهومن تظاهر بحماية 

والتأآيد على أهل البالد في ذلك والتشديد والفحص عمن يتجاهر بذلك وردعه ونشر العدل واإلنصاف بتلك األقطار واالهتمام 
   . ئكفي ذلك آله على عادة هممه الكريمة وتقدماته السعيدة فيحيط علمه الكريم بذلك واهللا تعالى يؤيده بالمال

وتبدي لعلمه الكريم أنه اتصل بمسامعنا الشريفة أن فالنًا تعرض للجهة الفالنية الجارية في ديوان خاصنا الشريف  -مكاتبة 
وأخذ منها مبلغ آذا وآذا ومرسومنا للمقر الكريم أن يتقدم أمره العالي بطلب الغريم المذآور وتجهيزه إلى األبواب الشريفة 

   . من ذلك محترزًا عليه مع مضاعفة الوصية بمباشري الجهة المذآورة واإلحسان إليهم فيحيط علمه بذلكوإلزامه بما استأداه 

وردت علـى د فلـان   " على قدر رتبته من ذلـك   " مكاتبته   " أو   " إن مكاتبتـه الكريمة   "   : والرسـم فيـه أن يكتـب بعـد التصديـر
   . ثم يذآر ما يناسب الجواب في ذلك من شكر االهتمام أو غيره  " ته على الصورة التي شرحها فوقفنـا عليهـا وعلمنـا مـا تضمن

   . ثم إن اشتملت على مقصد واحد

   . أجاب عنه

وتبدي لعلمه الكريم أن مكاتبته الكريمة وردت على يـد فالن فوقفنا عليها وعلمنا ما   : وهذه مكاتبة ينسج على منوالها وهي
   . تجهيزه إلى خدمة أبوابنا الشريفة بما على يده من آتاب مخدومه أصدرته من

   . وقد وصل وأحاطت علومنا الشريفة بما تضمنته وأعدناه اآلن بجوابه وبهذا الشريف

   . فيحيط علمه الكريم بذلك

   . وإن اشتملت المكاتبة المجاب عنها على عدة فصول أتى على فصولها فصًال فصًال

وصار على خاطرنا الشريف   " فقد علمناه   " إذا آان علي الرتبة آنائب الشام ونحوه   " فأما ما أشار إليه من آذا   "   : وربما قال
   .  " فلـم نرسـم بـه   " أو   " فقـد رسمنـا بـه   " أو 
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   . الجوابونحـو ذلـك علـى مـا يقـع بـه الجواب السلطاني في ملخص المكتوب عن مكاتبة المكتوب إليه ب

وتبـدي لعلمـه الكريمـة أن مكاتبتـه الكريمة وردت على يد مملوآـه   : وهذه مكاتبة من هذا النمـط ينسـج علـى منوالهـا وهـي
األميـر األجـل فلـان الديـن فلـان أعـزه اللـه تعالـى فوفقنـا عليهـا وعلمنا ما تضمنته على الصورة التي شرحها وشكرنا همته 

   . تقدماته السعيدة ورأيه السعيد واعتماده الحميدالعالية و

فأمـا مـا أشـار إليـه من وصوله ومن صحبته ونائبي السلطنة الشريفة بطرابلس وصفد المحروستين إلى ملطية المحروسة في 
مدينة المذآورة التاريخ الفالني وتلقي نائبي السلطنة الشريفة بحلب وحماة المحروستين المقر الكريم ومن معه على ظاهر ل

واستمرار إقامتهم جميعًا بالمنزلة المذآورة إلى تسطير مكاتبته المشار إليها في انتظار من رسم لها بالحضور إليهم من عساآر 
القالع المنصورة وغيرهم من أمراء الترآمان واألآراد ومن معهم من أتباعهم وألزامهم حسب ما اقتضته المراسيم الشريفة 

من الحضور إلى المهم الشريف   : ف وما آتب به إلى نائب طرابلس وإلى قرا يوسف النائب بالرها المحروسةفي المهم الشري
وأجابتهما إلى ذلك وآذلك ما آتب به إلـى الحاآـم بسيـواس وإلـى أحمـد بـن طرغلـي ومـا أجابـا مـن الحضـور إلى المهم 

على الصورة التي   " فقد علمناه   " واس إلـى غيـر ذلك مما بسط القول فيه الشريف والملتقى في المكـان الـذي عينـه حاآـم سيـ
   . شرحها وتضاعف شكرنا لهمته العلية وتقدماته السعيدة

وأمـا مـا أشـار إليـه مـن اعتمـاده مـا بـرزت بـه المراسيم الشريفة في الجواز الشريف الوارد إليه على يد مجلس األمير األجل 
الن والمطلق الشريف المجهز على يده وامتثال ما تحمله من المشافهة الشريفة وتقدمه بجميع نواب السلطنة فالن الدين ف

الشريفة المكتوب إليهم وعقد المشورة معهم على اعتماد ما اقتضته المراسيم وتعيين جاليش العساآر المنصورة ونائب السلطنة 
لمقدمين وأتباعهم من دمشق وحلب المحروستين ونائب السلطنة الشريفة الشريفة بطرابلس المحروسة ومن معه من األمراء ا

بحماة المحروسة ومن معه من العساآر المنصورة وسيرهم في التاريخ الفالني وسيره في أثرهم بمن بقي معه من العساآر 
لك من المصلحـة فقـد المنصورة الشامية الحلبية وأن سيرهم على جهة بلد آذا على الصورة التي شرحها لما قصده من ذ

   . علمنـا ذلـك علـى الصـورة التـي شرحها وشكرنا همته العالية وحسن فكرته الصحيحة

وأما ما أشار إليه من أن نائب ملطية جهز الكتاب الوارد عليه من ابن تمرلنك على يد قاصد من جهة تلمان باللسـان األعجمـي 
العلـوم الشريفـة بمضمونه وهي على الخواطر الشريفة فيكون ذلك على الخاطر وأنـه عربهـم وفهـم مضمونـه وجهـزه ليحيـط 

   . الكريم وشكرنا همته العلية

وأما ما أشار إليه من ورود آتاب تلمان عليه وهديته على يد قاصده وأنه لم يقبل هديته وأعـاد جوابـه فإنـه إن آـان مناصحـًا 
يحضر إلى المهم الشريف وما شرح في هذا المعنى فقد علمناه على الصـورة فـي الخدمة الشريفة وهو صادق في آالمه ف

   . التـي شرحهـا وشكرنـا جميـل اعتماده وسعيد رأيه

وآذلك أحاطت العلوم الشريفة بما ذآره في أمر حاآم عرترآبر وما وأما ما أشار إليه من أمر ملطية المحروسة وأنها تحتاج 
  : أحوالها وترتيـب مصالحهـا وإقامـة عسكـر لرجـال يحمونها من طوارق األعداء المخذولينإلى الفكر الشريف والنظر في 

   . إلى غير ذلك مما شرحه في هذا المعنى فقد علمناه على الصـورة التـي شرحهـا وبقـي ذلـك علـى خواطرنـا الشريفـة

   . ة للبلد المذآور على أآمل ما يكونوعقبيهـا إن شاء اهللا تعالى تبرز المراسيم الشريفة بما فيه المصلح

   . وقد استصوبوا رأي المقر الكريم في هذا الفكر الحسن فإنه أمر ضروري

   . وقد شكرنا للمقر الكريم جميل اعتماده وحسن رأيه وبذل همته واجتهاده في هذا المهم الشريف

والقصد منه االستمـرار علـى مـا هـو فيـه مـن بـذل االجتهـاد فـي المهمات الشريفة بقلبه وقالبه والعمل على بياض وجهه عند 
اهللا تعالى من الذب عن عباده وبالده وبذل المال والروح فـي رضـا اللـه تعالـى ورسولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي ذلـك 

   . فـة بذلكواستقـرار خواطرنـا الشري
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فإن المقر الكريم يعلم ما نحن مثابرون عليه ومنقادون إليه من محبة رضا اهللا تعالى فـي النصيحـة بصلـاح العبـاد وعمـارة 
   . البلـاد وتسطيـر ذلـك فـي صحائـف حسنـات الدهـر بيـن يـدي اللـه تعالى

   . الشريفـة والمقر الكريم يعلم أن جل اعتمادنا عليه في أآابـر دولتنـا

   . ونحـن واثقـون برأيـه السديـد فـي حرآتـه وسكناتـه فـي المهمات الشريفة واألشغال السلطانية

   . وألجل ذلك قربناه ورضينا به لنا وعلينا وآلما بلغنـا عنه اعتماد حسن تتضاعف منزلته عندنا

تحت أمره ومشورته وما بقي مثل هذه األيام المبارآة واآلن فإن نواب السلطنة الشريفة وأمراء دولتنا آبيرهم وصغيرهم 
واألوقات السعيدة ولم يبـق سـوى انتهـاز الفرص واغتنام أوقات السعادة وهو الحاضر والنائب عنا في آل ما يحصل من 

   . المصالـح العائد نفعها على البالد والعباد

قضية تتفق له فإن المسافة بيننا وبينه بعيدة وتضيع لمصلحة في والمبادرة إلى عملها من غير معاودة اآلراء الشريفة في آل 
   . وصول الخطاب وعود الجواب

وقد فوضنا إليه الرأي في ذلك والعمل بما تقتضيه المصلحة الحار في جليل األمور ودقيقهـا فيكـون ذلـك في خاطره الكريم 
   . ويعمل بمقتضاه

   . بذلك وقد أعدنا مملوآه بهذا الجواب فيحيط علمه

وتبدي لعلمه الكريم أن مكاتبته الكريمة وردت على   : وهذه نسخة مكاتبة في معنى الرضا عن ابن دلغادر الترآماني وغير ذلك
   . يد فالن الدين فالن مملوآه فوقفنـا عليهـا وعلمنا ما تضمنته

فأما ما ذآره في معنى ابن دلغادر وتكرار آتبه بالتصريح والترامي عليه في سؤال الصدقات الشريفة في الرضا والعفو عنه 
فقد علمنا ذلك والذي نعرف به المقر الكريم أنا آنا رسمنا بأن ال يكتـب لـه جـواب ورد آتابـه وقاصـده ولمـا تكـرر استشفاعـه 

الحريم وعرفنا أنه ضاقت عليه األرض برحبها وأخلـص فـي النـدم عطفـت عليـه الصدقـات  بالمقـر الكريـم ودخـل دخول
   . الشريفة بالحنو والعفو آرامة للمقر الكريم وإعالء لشأنه ورفعًا لمكانته ومكانه

ف وإيصـال أنـواع ورسمنا للمقر الكريـم أن يكاتـب المذآـور بهـذا المعنـى ويلتزم على نفسه العفو الشريف والصفح المني
   . الخيـر وفـوق مـا فـي خاطـره مـن األمـان علـى نفسه وماله وغير ذلك

والذي نعرفه أنه آـان جـرى علـى اللسـان الشريـف الحلـف أنـه ال بـد من حضوره إلى األبواب الشريفة ودوس البساط 
ليعلموا أن   : قيام الناموس عند القريب والبعيدالشريف وال بد من تحقيق ذلك لحصول البر والخالص من الحلف الشريف و

   . سلطاننا غالب على من تمرد ومراحمنا شاملة لمن يلتجئ إلى حرم عفونا الشريف وأنه قريب منه

وأما ما ذآره في معنى آشف الصفقة الفالنية ووقوع االختيار علـى فلـان الديـن فلـان ومـا عرضه على اآلراء الشريفة من 
ذلك وبروز المراسيم الشريفة بكتابة مرسومه وتقرير غيره فقد علمنا ذلك ورسمنا بتقريره وآتبنا مرسومه الشريف  تقريره في

   . وجهزناه على يد فالن العائد بهذا الجواب الشريف

رباب وأما ما ذآره من جهة الزاوية المستجدة بشقحب وتجهيز قائمة متضمنة بما تدعو الضرورة إليه من تقرير السماط أ
الوظائف وما عرضه على اآلراء الشريفة من آتابة مرسوم شريف مربع على حكمها أو بما تقتضيه اآلراء الشريفة من زيادة 

مـن استقـرار فلـان الديـن فالن في الوالية في الثغر   : أو نقص فقد علمنا ذلك ورسمنا به حسـب مـا اقتضتـه الـآراء الشريفـة
   . رسمنا به وآتبنا مرسومه الشريف وجهزناه على يد العائد بهذا الجواب الشريفالمذآور فقد علمنا ذلك و

   . فالمقر الكريم يوصيه بحسن السيرة وترك ما آان عليه
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من إمضاء القائمة المجهزة بأسماء من قرره في   : وأما ما ذآره من جهة خفارة الجهة الفالنية وما عرضه على اآلراء الشريفة
   . فقد علمنا ذلك ورسمنا بإمضائه حسب ما قصده المقر الكريم الخفر المذآور

وأما ما ذآره من جهة فالن المعتقل بقلعة دمشق ووقف أوالده وعياله وشكواهم حالهم بعد آشف ما نقل عنه وعدم صحته وما 
   . باإلفراج عنهعرضه على اآلراء الشريفة من اإلفراج عنه فقد علمنا ذلك ورسمنا به فيتقدم أمر المقر الكريم 

   . من األخبار والمتجددات فقد علمناه على خواطرنا الشريفة  : وأما ما ذآره في معنى ما ورد به آتاب النائب بالرحبة المحروسة

وأما ما ذآره من وصول قاصدي حاآم الدربند وحاآم القنيطرة بما على أيديهما وتجهيز ما ورد معهما من الكتب واستئذان 
ريفة علـى مـا نعتمـده فـي أمرهمـا وفيمـن يحضـر بعدهما فقد علمنا ذلك وآتبنا الجواب عن ذلك وجهزناه قرين هذا اآلراء الش

   . الجواب الشريف فيتقدم بإعادتهما إلى مرسلهمـا

   . وآذلـك يفعـل فـي آـل مـن حضـر مـن تلـك النواحـي إلـى فـي مهـم شريـف علـى عوائد هممه

   . آه إليه بهذا الجواب الشريف فيحيط علم المقر الكريم بذلكوقد أعدنا مملو

   . مـن هـذا النمـط فـي معنى أمور مختلفة - مكاتبـة أخـرى 

   . وتبدي لعلمه الكريم أن مكاتبته الكريمة وردت علـى يـد المجلـس السامـي األميـري فلـان

   . فوقفنـا عليهـا وعلمنا ما تضمنته على الصورة التي شرحها

من وصوله إلى دمشق المحروسة عائدًا من األغوار السعيدة وأنه وجدها وسائر أعمالها وضواحيها   : فأما ما أشار إليه
   . والسواحل والمواني في حرز األمن والسالمة فقد علمنا ذلك وحمدنا اهللا تعالى وشكرناه على ذلك

من أنه جهز من متحصل دار الضرب السعيدة بدمشق المحروسة آذا وآذا مثقاًال بمقتضى رسالة وما قصد   : وأما ما أشار إليه
من إعـادة رجعـة شريفـة بذلـك فقـد علمنـاه ووصـل المبلـغ المذآور وآتب به رجعة شريفة على العادة في مثل ذلك وجهزت 

   . على خاطره الكريم على يد فالن المشار إليه فيكون ذلك

من أمر النحاس وقلته من عدم وصول شيء منه وأنه لم يوجد منه بعد الجهد سوى مبلغ عشرين قنطارًا عند   : وأما ما ذآره
الفرنج وأمر الفلوس العتق وبقائها وآثرة الفلـوس الجـدد وقلـة وجـود الدرهـم والدينـار وتوقـف المعايـش بسبـب ذلـك ومـا 

ـى الـآراء الشريفة إن اقتضت اآلراء الشريفة إبطال دار الضرب نحـو شهريـن إلـى أن يحضـر نحـاس يستعمـل عرضـه عل
   . وتخـف الفلوس ويستصرف ما في أيدي الناس فقد علمنا ذلك وأجبنا سؤاله فيه

   . اها المقر الكريمالمصلحة عامة للرعية وتبطيل دار الضرب مدة ير  " به   " ومرسومنا أن يعمل فيه بما تكون 

من أمر األمير فالن وما قصده من حسن النظر الشريف في حاله وما شرحه من ذلك فقد علمناه على   : وأما ما أشار إليه
   . الصورة التي شرحها وصار ذلك على الخواطر الشريفة

اسيـم الشريفة وما ادعي عليه من آذا وآذا من أمر فالن وما اتفق من الكشف عليه حسب مـا اقتضتـه المر  : وأما ما أشار إليه
وما آتـب عليـه مـن المحاضـر وتجهيزهـا إلـى األبـواب الشريفـة وتجهيـز المشـار إليـه إلـى األبـواب الشريفـة صحبـة 

ملة البريـدي المجهـز فـي طلبـه فـي أثنـاء ذلك فقد علمنا ذلك على الصورة التي شرحها وأحاطت العلوم الشريفة به ج
وتفصيًال وبما اشتملت عليه المحاضر المذآورة وبقي ذلك على الخواطر الشريفة واقتضت اآلراء الشريفة إعادته ومن معـه 

للخلـاص مـن شكاته عند المقر الكريم وقد أعدناهم صحبة من يحضر بهم إلى المقر الكريم ليكشف عليه وتنظم المحاضر 
   . وتجهز
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تجهيـز وتعريـف الحسبـة باألسعار عن البر الفالني على العادة في ذلك إلى األبواب الشريفة فقد وأمـا مـا أشـار إليـه مـن 
علمنا ذلك ووصل ما جهزه من ذلك وأحاطت العلوم الشريفة بما اشتمل عليه وشكرنا همة المقر الكريم وسعيد تقدماته وجميل 

   . اعتماداته

   . فيحيط علمه بذلكوقد أعدنا األميـر فالنـًا بالجواب الشريف 

وعلى ذلك يقاس ما يكتب به إلى سائر النواب بالشام والديار المصرية فمن دونهم ممن جرت العادة بمكاتبته من األبواب   : قلت
   . السلطانية في االبتداء والجواب

   . لـورق الـذي يكتـب فيـهأول مـا يجـب مـن ذلـك معرفـة قطـع ا  " في معرفة أوضاع هذه المكاتبات   " المأخذ الثاني 

   . وهو القطع الصغير  : وقـد سبـق في المقالة الثالثة في الكالم على قطع الورق بيان مقادير قطعه وأن من جملتها قطع العادة

م وفي هذا القطع تكتب عامة المكاتبات المتقدمة مما يكتب به ألرباب السيوف واألقالم بمصر والشام على اختلـاف مقاديرهـ
فـي   " شعبان بـن حسيـن   " من أنه آتب إلى والدة السلطان األشرف   : وتبايـن مراتبهم في الرفعة والضعة خال ما تقدم ذآره

   . قطـع الشامـي الكامـل

   . وقـد تقـدم هنـاك أن الكتابـة فـي قطع العادة جملة تكون بقلم الرقاع

   . فتكون آتابة جميع هذه المكاتبات به

وهو أن يكتب في رأس الدرج مـن وجـه الوصـل مـن أولـه مـن   : ول ما يكتب الكاتب في المكاتبة التعريف بالمكتوب إليهثم أ
   .  " إلى فالن   " الجانب األيمن 

   .  " بسبـب آذا وآذا   " ويكتب على سمته في الجانب األيسر 

   . بويكتب في وسطهما على سمتهما التعريف بالعالمة التي تكت

   .  " االسم الشريف   " فإن آانت العالمة االسم آتب 

   .  " أخوه   " وإن آانت باألخوة آتب 

   .  " والـده   " وإن آانت بالوالديـة آتـب 

ثـم يقلـب الـدرج فيكتـب علـى ظاهـره عنـوان المكاتبـة فـي أسفل ما آتب عليـه في رأس الورق باطنًا من أول عرض الدرج 
   . آخر ألقاب المكتوب إليهإلى 

   . ويقلب الدعاء المبتدأ به في المكاتبـة فيدعـو لـه بـه فـي آخـر األلقـاب

من نيابة سلطنة أو والية أو اسم أو غير ذلك وتكون األسطر متقاربة   : ثـم يخلـي بياضـًا يكتـب تعريـف المكتـوب إليـه
   . متالصقة

   . إلـى آخـر ألقابـه  " المقـر الكريـم العالـي األميـر الكبيـري   "   : افـل مثـًال آتـب فـي العنـوانفإن آان المكتوب إليه النائب الك

   .  " أعـز اللـه تعالـى أنصـاره   " فـإذا انتهـى إلـى آخـر األلقـاب آتـب 
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بحيـث ينتهـي آخـر آتابـة ذلـك إلى آخر   " تعالـى آافـل الممالـك الشريفـة اإلسالميـة أعالهـا اللـه   "   : ثم يترك بياضًا ويكتـب
   . السطر

ثم يترك   " أعز اهللا تعالى أنصاره   " إلى آخر األلقاب   " المقر الكريم   "   : وإن آان المكتوب إليه آافل السلطنة بالشام آتب
   .  " آافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس   "   : البياض المذآور ثم يكتب

ثم يترك بياضًا   " أعز اهللا تعالى نصرته   " إلى آخر ألقابه   " الجناب الكريم   "   : وإن آان المكتوب إليه نائب السلطنة بحلب آتب
   .  " نائب السلطنة لشريفة بحلب المحروسة   "   : ويكتب

إلـى آخـر   " الجنـاب العالـي   "   : صفد آتـبوإن آـان المكتوب إليه نائب اإلسكندرية أو نائب طرابلس أو نائب حماة أو نائب 
  " أو   " نائـب السلطنـة الشريفـة بثغـر اإلسكندريـة المحـروس   "   : ثم يترك بياضًا ويكتب  " ضاعف اهللا تعالى نعمته   " ألقابهـم 

نائـب السلطنـة   " أو   " ـاة المحروسـة نائـب السلطنـة الشريفـة بحم  " أو   " نائـب السلطنـة الشريفـة بطرابلـس المحروسـة 
   .  " الشريفـة بصفـد المحروسة 

   . وآذا في البواقي بحسب تعريف آل من المكتوب إليهم على ما مر ذآره في مواضعه

  " المجلس العالي   " أو   " الجناب العالي   " أو   " المقر الكريم   " فـإن آـان المكتـوب إليـه ممـن يكتـب له   : ثـم إذا آتـب العنـوان
مـع الدعـاء تـرك مـن أعلـى الـدرج ثالثـة أوصـال بياضـًا بالوصـل المكتـوب فـي ظاهـره العنوان ثم تكتب البسملة في رأس 

   . الرابع بهامش من الجانب األيمنالوصل 

فمـا دون ذلـك تـرك فـي أعلـى الـدرج وصلـان   " صـدرت   " مـع   " المجلـس العالـي   " وإن آان المكتوب إليـه ممـن يكتـب لـه 
   . بياضـًا فقـط

ها مالصقًا لها ثم يخلى بيت وتكتب البسملة في رأس الوصل الثالث ثم يكتب سطران من أول المكاتبة تحت البسملة على سمت
العالمة بياضًا ويكتب السطر الثانـي علـى رأس إصبع أو نحو من أسفل ذلك الوصل ثم يكتب السطر الثالث في الوصل الذي 

فكان يكتب في آل وصل ثالثة أسطر وبين آل سطرين أآثر من   : وقـد آانـت أوصـال الـورق فـي الزمـن المتقـدم طويلة
   . بععرض ثالثة أصا

   . أما اآلن فقصرت األوصال وصار آل وصل ال يسع فـي الغالـب أآثـر مـن سطريـن

آتب في آـذا   "   : ثم يكتب  " إن شاء اهللا تعال   "   : فـإذا انتهـى إلـى آخـر المكاتبـة أخلـى بياضـًا يسيـرًا ثـم آتـب في وسط الوصل
وآـذا فـي سطـر تحتـه بينهمـا قـدر إصبعيـن ثـم يكتـب المستنـد بعـد تقديـر  فـي سطـر وتحـت سنـة آـذا  " مـن شهـر آـذا 

   . إصبعيـن

   .  " حسـب المرسـوم الشريـف   " فـإن آان بتلقي آاتـب السـر آتـب 

   . وعلـى ذلـك يجـري الحكـم فـي جميع ما يكتب في البريد وهو المختص باألمور السلطانية

مـن   " في سطر وتحته   " حسب المرسوم الشريف   "   : بتلقي آاتب السر أو أحد من آتاب الدست آتب وإن آان من دار العدل
   . فـي سطـر آخـر  " دار العـدل الشريـف 

   . بمقتضى أعلى ذلك  " حسب الخط الشريف   "   : وإن آـان بقصـة مشمولـة بخـط السلطان آتب

آافل   " فـي سطـر وتحتـه في سطر آخر   " باإلشـارة العاليـة األميريـة العالميـة الفالنيـة   "   : وإن آان بخط النائب الكافل آتـب
   .  " الممالك الشريفة اإلسالمية أعالها اهللا تعالى 
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الممالك  مدبر  " فـي سطـر وتحته في سطر آخر   " باإلشارة العالية األميرية الوزيريـة الفالنيـة   " وإن آان بأمر الوزير آتب 
   .  " الشريفة اإلسالمية أعالها اهللا تعالى 

باإلشارة العالية الوزيرية الصاحبية الفالنية مدبر الممالك الشريفة اإلسالمية أعالها اهللا   " وإن آان الوزير صاحب قلم آتب 
   . سطرين على نحو ما تقدم  " تعالى 

في سطر وفي   " برسالـة الجنـاب العالـي األميـري الكبيـري الفالنـي   " ف آتـب فـإن آـان مقـدم ألـ  : وإن آان برسالة الـداوادار
   .  " ضاعـف اللـه تعالـى نعمتـه   " ونحـو ذلـك   " الـداوادار الناصـري أو الظاهـري   " سطـر آخـر تحتـه 

   .  " للـه تعالـى نعمتـه أدام ا  " ويدعـو لـه   " المجلـس   " وإن آـان طبلخانـاه آتـب بـدل الجنـاب 

   .  " باإلشـارة العاليـة األميريـة الفالنيـة إستـادار الفالنية أعالها اهللا تعالى   " وإن آان يأمر بأمـر اإلستـادار آتـب 

ورة من ديوان الجيـوش المنصـ  " في سطر وتحته   " حسب المرسوم الشريف   " وإن آـان مـن ديـوان الجيوش المنصورة آتب 
   . في سطر آخر  " 

   . علـى مـا تقدم  " حسب المرسوم الشريـف مـن ديـوان الخـواص الشريفـة   " وإن آان من ديوان الخواص الشريفة آتب 

  " حسب المرسوم الشريف من الدولة الشريفة   " بأن يكون بخط ناظر الدواوين وهو قليل آتب   : وإن آان من الدولة الشريفة
   . ا تقـدمعلى نحو م

   . وقد تقدم الكالم على المستندات في الجملة في مقدمة الكتاب عند الكالم على ديوان اإلنشاء

  المقصد الثاني في المكاتبات العامة إلى أهل هذه المملكة

وإلى عامة الديار المصرية  إلى الوجه القبلي وإلى الوجه البحري  : وأقسامهـا ال تخرج عن ثمانية أقسام  :  " التعريـف   " قـال فـي 
وإلى بعض البالد الشامية وإلى البالد المصرية والشامية وإلى الممالك اإلسالمية وما جاورها وإلى بعض أولياء الدولة 

   . آاألمراء بدمشق أو حلب وإلى قبائل العرب أو الترآمان أو األآراد أو بعضهم

تعظيمًا ألمر   : والقاعدة في المطلقات أنه إذا اجتمع في المطلق آبار وصغار يغلب حكم األآبر منهم على األصغر  : قلت
   . األآابر

فإن آان في المطلق من األلقاب ما تختص به األآابر دون غيرهم استوفي للكبير ما يختص به من األلقاب وأتي بالقدر 
   . المشترك فيه بعد ذلك

   . المطلقات منهـا مـا يختـمثم 

وهـو مـا آـان لبعـض أوليـاء الدولـة إذا آـان فـي سـر يكتم وال يراد إظهاره إال عند الوقوف عليه   :  " التعريـف   " قـال فـي 
   . فيختم على عادة الكتب

   . وهذا يكون عنوان بظاهره آما في غيره من المكاتبات المفردة

   . وهـو سائـر المطلقات ومنهـا مـا ال يختـم

فإن تلك في ظاهر الورق وهذه في باطن الورق فوق   : الكتب المفردة لآلحاد  " مخالف لعنوان   " وعنوانها   :  " التعريف   " قال في 
   . وصلين أو ثالثة فوق البسملـة
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   . مثال شريف مطلق إلى الوالة والنواب أو غير ذلك من نحو ما في الصدر فيضمن العنوان ملخص ما فيه  : ويقـال فيهـا

   . على ما شرح فيه أو حسب ما شرح فيه  : ثم يقال

   . ومن قاعدتهـا أن يصرح بذآر المكتوب إليهم في المطلق بخالف غيرها من المكاتبات المفردة

فليعلموا   "   : ثـم بعـد التعريـف فـي المطلقـات الدعـاء ثم اإلفضاء إلى الكالم وفي آخرها يتعين أن يقال  :  " التعريـف   " قال في 
   .  " ذلك ويعتمدوه 

وهي ما يكتب إلى سائر النواب   :  " التعريف   " الضرب األول المطلقات المكبرة قال في   : وحاصل مرجوعها إلى ثالثة أضرب
لممالك الشريفة خال سيس فإنهـا مستجدة غير أنه إن رسم بإضافته إليهم فيحتاج إلى تحرير يكون بعد مقدم العسكر بغزة وال با

   . نائب الكرك ألن رتبته في المكاتبة أعلـى منهمـا

   . فإنهـا نظيـر مكاتبـة نائـب طرابلـس وحمـاة وصفد

آونها نيابة في أول األمر أما بعد استقرارها تقدمة عسكر فإنه يكون بعد مقدم هذا على ما آان األمر استقر عليه من   : قلت
   . ألن آًال منهما مقدم عسكر ومقدم العسكر بغزة أقدم من مقدم العسكر بسيس  : العسكر بغزة

   . وأيضًا فإن غزة مضافة إلى دمشق وسيس مضافة إلى حلب ودمشق أآبر من حلب

مثـال شريـف مطلـق إلـى الجنابين الكريمين العاليين   "   : وصـورة هـذا المطلـق أن يكتـب فـي الطـرة  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
األميريين الكافليين الفالنيين نائب السلطنة الشريفة بالشام وحلب المحروستين أعـز اللـه تعالى نصرتهما إلى الجنابات العالية 

   . على الترتيب  " ني األميرية الفالنية أو الفالني والفال

   . نـواب السلطنـة الشريفـة بطرابلـس وصفـد وحمـاة المحروسـات  "   : ثـم يقـال

   . وإلـى الجنـاب العالـي والمجلـس العالـي األميـري األميرييـن الفالنييـن أو الفالنـي والفالني

ن أو الفالنـي والفالنـي مقـدم العسكـر المنصـور بغـزة وإلى الجناب العالي والمجلس العالي األميري األميريين الفالنيي
المحروسـة ونائـب السلطنـة الشريفة بالكرك المحروس أدام اهللا تعالى نعمتهما بما رسم لهم به أن يتقدم أمرهم الكريم بكذا وآذا 

   . ويشرح ما رسم به إلى آخـره

   . ثـم يخلـي بياضـًا يسيـرًا

   . ويتـرك ثالثـة أوصـال بياضـًا بالوصـل الـذي تكتـب فيـه الطـرة  " شـرح فيـه علـى مـا   " ثـم يكتـب 

   . ثـم تكتـب البسملة في أعلى الوصل الرابع

وضاعـف وأدام نعمة الجناب   ! أعـز اللـه تعالـى نصـرة الجنابيـن الكريميـن  "   : ثم يكتب قبل آخره بإصبعيـن مـا صورتـه
الي األميرية الكبيرية العالية العادلية المؤيدية الزعيميـة الغوثيـة الغياثيـة المثاغريـة المرابطية المشيدية العالي والمجلس الع

أعزاء اإلسالم والمسلمين سادات األمراء في العالمين أنصار   "   : إلى آخرهم  " الظهيرية الكافلية الفالنية أو الفالني والفالني 
ء الجيـوش مقدمـي العساآـر ممهـدي الـدول مشيـدي الممالـك عمـادات الملة أعوان األمة ظهيري الغـزاة والمجاهديـن زعمـا

الملوك والسالطين سيوف أمير المؤمنين نواب السلطنة الشريفة بالشام وحلب وطرابلس وحمـاة وصفـد المحروسـات ومقـدم 
   . ثم الدعاء لهم بصيغة الجمع  " المحـروس العسكـر المنصور بغزة المحروسة ونائب السلطنة الشريفة بالكـرك 
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صدرت هذه المكاتبة إلى الجنابين الكريمين والجنابات العالية والمجلس العالي تهدي إليهم من السالم آذا وتوضـح   "   : ثم يقال
   .  " لعلمهـم الكريـم آذا وآذا فيحيط علمهم الكريم بذلك واهللا تعالى يؤيدهم بمنه وآرمه 

   . بالمشيئة وما بعدهاوتكمل 

   .  " أخوهم   " والعالمة 

   . وإن أضيف إليهم نائب سيـس  :  " التثقيف   " في   : قال

   . في الطرة والصدر حسب ما تقدم ذآره

و الحاجة وممـا ينبـه عليـه أنـه قـد يكتب تارة إلى بعض هؤالء النواب ويختصر البعض بحسب ما تدع  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
إليه فيكتب آذلك ويختصر منـه مـن رسـم باختصـاره ويذآـر آـل واحـد منهـم فـي محلـه ومرتبتـه علـى الصـورة المتقدمة من 

   . غير تقديم وال تأخير وال زيادة وال نقص

   . نظير نائب حلب  " ريم الجنائب الك  " وهذا هو الذي لم يزل الحال مستقرًا عليه حين آانت مكاتبة نائب الشام   : ثم قال

   .  " المقر الكريم   " أما اآلن حيث استقرت مكاتبته 

   . فإنه ال يليق أن يكتـب لغيـره بألقابـه الخاصـة بـه

وإن اختصرت األلقاب الخاصة به آان فيه نقص لرتبته فيلزم من ذلك أن يكتب إليه على انفراده ويكتب المطلق لمن رسم به 
   . لنواب المذآورينممن عداه من ا

وقد رأيت في بعض الدساتير آتابة المطلق الشامل لكافل الشام وغيره من النواب بعد استقرار مكاتبة نائب الشام بالمقر   : قلت
أن تستوفى ألقاب المقر الكريم بدعائه ويؤتى بألقابه الخاصة به ثم يعطف عليه  - الصورة األولى   : الكريم على صورتين

  : كريم والجنابات العالية والمجلس العالي باأللقاب المشترآة ويميز ما يمكن تمييـزه منها ويكمل على نحو ما تقدمالجناب ال
مثال شريف مطلق إلى آافل السلطنـة الشريفة بالشام المحروس أعز اهللا تعالى أنصاره ونواب   " وذلك بان يكتب في الطرة 

فـد ضاعـف اللـه تعالـى نعمتهـم ومقـدم العسكـر المنصـور بغـزة وسيـس السلطنة الشريفة بحلب وطرابلس وحماة وص
   . إلى آخره  " المحروستيـن أدام اللـه تعالـى نعمتهمـا بمـا رسم لهم به 

أعز اهللا تعالى أنصار المقر الكريم العالي   "   : ثم يخلي ثالثة أوصال على ما تقدم ويكتب تلو البسملة في أول الوصل الرابع
المولـوي األميـري الكبيـري العابـدي الناسكـي األتابكـي ونصرة الجناب الكريم ضاعف وأدام نعمـة الجنابات والمجالس 

عالمية العادلية المثاغرية المرابطية العونية الذخرية الغياثية الممهدية المشيديـة المقدميـة الظهيريـة العالية األميرية الكبيرية ال
معـز وعـز اإلسالم والمسلمين سيدي األمراء في العالمين ناصر ونصرة الغزاة   "   : إلـى آخرهـم  " الكافليـة الفالنـي والفالنـي 

مقدمـي العساآـر ممهـدي الـدول مشيـدي الممالـك أعـوان األمـة آهـوف الملـة ظهـراء والمجاهدين زعماء الجيـوش أتابـك و
الملـوك والسالطيـن عضـد وسيـوف أميـر المؤمنيـن آافـل السلطنـة الشريفـة بالشـام المحروس ونواب السلطنة الشريفة بحلب 

   . وال زال إلى آخره  " بالكرك المحروس وطرابلس وحماة ومقدم العسكر بغـزة وسيـس ونائـب السلطنة الشريفة 

أصدرناها إلى المقر والجناب الكريم والجنابات والمجالس العالية تهدي إليهم من السالم آذا ومن الثناء آذا وتبدي لعلمهـم   " 
   . الكريـم آذا وآذا

   .  " ا فيحيط علمهم بذلك ومرسومنا للمقر والجناب الكريم والجنابات والمجالس العالية أن يتقدموا بكذا وآذ

   . أن تكتب الطرة على ما تقدم ثم تكتب ألقاب المقر إلى آخرها -الصورة الثانية 
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إلى آخر   " وتبـدي لعلمـه الكريـم وعلـم الجنـاب الكريـم والجنابـات العاليـة والمجالـس العاليـة األميريـة الكبيرية   "   : ثم يقال
   . ا وآذاأن األمر آذ  " األلقاب 

والعالمـة   " ومرسومنا لمقر والجناب الكريمين والجنابات العالية والمجلس العالـي أن يتقدمـوا بكـذا وآـذا فيحيـط علمهـم بذلـك 
   . اعتبـارًا بالعالمة إلى آافل الشام ونائب السلطنة بحلب  " أخوهـم   " فـي هـذا المطلـق 

 الضرب الثاني المطلقات المصغرة   

  "   : وفـي آلهـا يكتـب  : قواعد آلية وأشار إلى اختالف مقاصدها في ضمن الكالم الجملـي فقـال  " التعريف   " وقد ذآر لها في 
مثالنـا هـذا إلـى آـل واقـف عليـه مـن المجالس السامية األمراء األجالء األآابر المجاهدين المؤيدين األنصار الغزاة األنجاد 

الولـاة والنـواب والشاديـن والمتصرفيـن   : اإلسالم أشـراف األمـراء أعـوان الدولـة عـدد الملـوك والسالطيـناألمجاد أمجاد 
وسائر   " أو بالبالد الفالنية أو بالديار المصرية والبالد الشامية   " بالوجـه الفالنـي أو بالديـار المصريـة أو بالبالد الشامية 

   .  " الممالك اإلسالمية 

   .  " والثغـور والحصـون واألطراف المحروسة   "   : وقد يزاد في هـذا لمقتضيـه  : قال

بالديـار المصريـة والبلـاد الشاميـة وسائـر الممالـك المحروسـة ومـا جاورهـا مـن   " فإذا آان إلى الممالك اإلسالمية قيل   : قال
   .  " البلـاد الشرقيـة والممالـك القانيـة 

   . د تكـون إلـى جهـة الروموق

   .  " وما جاورها من البالد الرومية وما يليها   "   : فيقال

صدرت هذه المكاتبة   : فإن آان إلى عامة أمراء دمشق قيل  : فأما إذا آان إلى بعض أولياء الدولة نظر  : ثم عقب ذلك بأن قـال
   .  " إلى المجالس العالية األمراء 

   . من نسبه ما يكتب للمجلس العاليوبقية األلقاب 

  : قال  " أو عضـد الملوك والسالطين ويجوز إطالق هذا اإلفراد على الجمع   " فـإذا انتهـى إلـى أعضـاد الملـوك والسالطيـن 
   . نصـورةأمراء العشرات ومقدمي الحلقة الم  " مجالس األمراء   " جماعة األمراء مقدمي األلوف وأمراء الطبلخاناه وسائر 

   . وإن آـان يكتـب إلـى حلـب أو غيرهـا مـن الممالـك فبالسامية

  " وإن آان ألمراء العربان أو الترآمان أو األآراد آتب على عـادة المطلقـات بالساميـة وآتـب بعـد عـدد الملـوك والسالطيـن 
   . إليهأو غيـر ذلـك ممـا يقتضـي التعريف بمن آتب   " الجماعـة الفالنيـة 

المطلقات إلى جميع نواب القالع بالمملكة  - الصنف األول   : فقد رتب المطلقات المصغرة على ستة أصناف  " التثقيف   " أما في 
   . الشامية أو بالمملكة الحلبية

ألمراء النواب مثال شريف مطلق إلى المجالس العالية والسامية األميرية ومجالس ا  "   : وصورة ما يكتب إليهم في الطرة
   . إلـى آخـره  " بالقالع الفالنية المحروسة أدام اهللا تعالى نعمتهم بما رسم لهم به من آذا وآـذا 

على ما شرح فيه ثم يخلى وصالن بياضًا بوصل الطرة ثم تكتب البسملة في أعلى الوصل الثالث ثم يكتب بعد   : ثم يقال
   . وبقية ألقابهم  " مجالس العالية والسامية األميرية صدرت هذه المكاتبة إلى ال  "   : البسملة
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ومجالس األمراء األجالء األآابر المجاهديـن المؤيديـن األنصار أمجاد اإلسالم والمسملين شرف األمراء في العالمين   " 
النـواب بالقلـاع أنصـار الغـزاة والمجاهديـن مقدمـي العساآر آهوف الملة أعوان األمة ظهيري الملـوك والسالطيـن 

   .  " المنصـورة بالمملكـة الفالنيـة المحروسـة 

   . موضحة لعلمهم آذا وآذا  " والدعـاء إلـى آخـره 

   . ومرسومنا للمجالس العالية والساميـة ومجالـس األمراء أن يتقدموا بكذا وآذا فيحيط علمهم بذلك

   .  " واهللا تعالى يؤيدهم بمنه وآرمه 

   .  " والدهم   " والعالمة 

  المطلقات إلى أصاغر نواب القالع - الصنف الثاني   

   . ممن يكتب إليه بالسامي بالياء أو بالسامي بغير ياء أو بمجلس األمير

مثال شريف مطلق إلى المجالس السامية ومجالس األمراء النواب بالقالع الفالنية أو   "   : وصورة ما يكتب إليهم في الطرة
   . بما رسم لهم به نظير ما تقدم  " بوالية فالنة وفالنة أدام اهللا تعالى علوهم 

مثالنا هذا إلى آل واقف عليه من المجالس السامية ومجالس األمراء األجالء األآابر الغزاة المجاهدين   "   : وبعد البسملة
المؤيدين األنصار أمجاد اإلسالم أشراف األمراء زيون المجاهدين عمد الملوك والسالطين أو عدد الملوك والسالطين النواب 

يتضمن إعالمهم أن األمر آذا وآذا ومرسومنا للمجالس   " حسب ما آتب في الطرة والدعاء   " بالقالع الفالنية المحروسة 
والعالمة   " السامية ومجالس األمراء أن يتقدموا بكذا وآذا فليعلموا ذلـك ويعتمـدوه ويعملـوا بحسبـه واللـه الموفق بمنه وآرمه 

   . االسم الشريف

   . لطاعة بالممالك الشاميةالمطلقات إلى عربان ا -الصنف الثالث 

   . واألمر فيه آما في الصنـف الـذي قبلـه

أو   " والده   " بأن تكون العالمة   : فـإن آـان المطلـق إلـى طائفـة مـن العربـان ممن هللا عادة بمكاتبة جليلة  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
مثال شريف مطلق إلى   "   : إنه تكون صورة ما يكتب في الطرةآآل مهنا وآل فضل وآل علي وآل مرا ونحوهم ف  : نحو ذلك

   . إلى آخره  " جماعة العربان آل فالن 

الكشـاف   " وبقية األلقاب   " مثالنا هذا إلى آل واقف عليه من المجالس السامية ومجالس األمراء   "   : وفي الصدر بعد البسملة
   .  " بحري والولـاة والنـواب بالوجهيـن القبلـي وال

   . ثم الدعاء

   .  " يتضمن إعالمهم آذا وآذا   "   : ثم يقال

   . ثم البقية من نسبة ما تقدم

   . وغالبًا يفرد الوجه القبلي بمطلق شريف والوجه البحري بمطلق شريف  :  " التثقيف   " قال في 

   . وقـد تضاف إلى الوجه البحري الثغور  : قـال
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   .  " كشاف والوالة والنواب بالوجه البحري والثغور المحروسة ال  "   : فيقال

   . وإضافة الثغور ال تقع إال نادرًا ال سيما وقد صار ثغر اإلسكندرية نيابـة ال واليـة  : قال

نهم بدرجات فيفرد وفـي هـذا الوقـت قـد يتعـذر إضافـة نائـب الوجـه القبلـي مع الوالة في المطلق الرتفاع مكاتبته ع  : ثـم قـال
   . بمثال شريف ويكتب المطلق إلى بقية الكشاف والوالة

   . هذا الذي يظهر  : ثم قال

   . إلـى آخـره  " أدام اللـه تعالـى نعمـة الجنـاب العالـي   "   : ويمكن أن يجمـع معهـم بـان يكتـب  : قلت

وتوضـح لعلمـه الكريـم وعلـم المجالـس الساميـة ومجالس   " إلـى آخـره   "  صدرت هذه المكاتبة إلى الجنـاب العالـي  "   : ثـم يقـال
   . ويكمل على ما تقدم  : أن األمر آذا وآذا  " الوالة بالوجه القبلي   " إلى آخر ألقابهم   " األمراء 

اء بالمملكة الطرابلسية أو الحموية أو وممـا جـرت العـادة بـه أن يكتـب مطلـق شريـف إلـى األمر  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
   . الصفدية وغيرها عند والية نائب السلطنة بتلك المملكة بإعالمهم بذلك فيكتب علـى هـذا الحكـم ولكنـه بعنـوان بغيـر طـرة

األمراء األجالء مثالنا هذا إلى آل واقف عليه من المجالس السامية ومجالس   "   : وصورتـه فـي الصـدر بعـد البسملة  : قـال
إلى آخره آما تقدم ولكنه ال يصرح بذآر الوالة والنواب آمـا   " يتضمن إعالمهم آذا وآذا   " إلى آخر األلقاب والدعاء   " األآابر 

   . يصـرح بذآـر مـن يكتـب إليـه المطلـق فـي غيـر هـذه الحالة

  " إلـى آخـر األلقاب والنعوت جميعها والدعاء والتعريف   " ء األآابـر المجالس السامية ومجالس األمـراء األجـال  "   : والعنوان
   . أمراء الطبلخانات والعشرات بطرابلس المحروسة أو بحماة أو بصفد أو بغزة

   . بذلك أم مملكتا الشام وحلب فإنه لم تجر العادة بكتابة مطلق بوالية نائبهما بل يكتب إلى أمير حاجب بتك المملكة بإعالمه  : قال

   . فإنـه يكتـب إلـى والـي القلعـة بـه بمثـل ذلك  : وأمـا الكـرك

   . وآذلك يكتب إلى الحاجب باإلسكندرية مثل ذلك

   . وهذا شيئان يجب التنبه لهما

   . أحدهما آل ما آان من ألقاب المطلقات بصيغـة الجمـع وهـو

   . في الكالم على المطلقات  " التعريف   " هذا مما نبه عليه في آأعضـاد فإنـه يجوز فيه اإلفراد فيقال فيه عضد و

لـأي شـيء تذآـر أسمـاء الولـاة والنـواب والعربـان وغيرهـم فـي الصـدر بعـد تمام   : فإن قلت  :  " التثقيف   " قال في  -الثاني 
آر عنـد واليـة النائب بها أو غيره فالجواب أن ذلك النعوت وقبل الدعاء وال تكتب في صدر المطلقات إلى األمراء المتقدمة الذ

في صدر المثال الشريف هو التعريف الذي من عادته أن يكون في العنوان وال يستغنى عنه فهو قائم مقامه حيث ال عنوان 
   . لذلك المطلق إنما هـو بطـرة ال غيـر ولهـا عنوانـات والتعريـف مذآـور فيها فال حاجة إلى ذآره في الصدر

ومن الجماعة من ينازع في ذلك ويدعي أن ذلك في الطرة آاف ومغن عن ذآره في الصدر وقائم مقام التعريف في   : ثم قال
   . العنوان

   . وهو خطأ وليس بشيء  : ثم قال
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   . واألصح ما قلناه

إلى   " إذا آان المطلق في أمر يتعلق بالديار المصرية والبالد الشامية تكون صورته   :  " التثقيف   " قال في  -الرابـع   " الصنـف   " 
   . الكشاف والوالة والنواب والشادين والمتصرفين بالطرقات المصرية والبالد الشامية

   .  " آر الطرقات المصرية وإن آان يتعلق بالبالد الشامية خاصة اختصر منه ذ

بعد الخط   "   : أنـه يقـال فـي آخـر المطلقـات بعـد فليعلمـوا ذلـك ويعتمـدوه  " التعريـف   " ذآر في  - الخامس   " الصنف   " 
   .  " الشريف 

لم تجر بذلك عادة ولم يكتب ذلك في  ولعل هذا آـان فـي الزمـن الـذي آـان هـو مباشـرًا فيـه أمـا اآلن فإنه  " التثقيف   " قال في 
   . مطلق شريف مكبر وال غيره أصًال

أنه رأى بخط القاضي ناصر الدين ابن النشائي أنه آتـب مطلقـًا إلـى المجاهديـن   " التثقيف   " ذآـر في  - السـادس   " الصنـف   " 
يعلـم آل واقف على مثالنا هذا من المقدميـن األجالء الغزاة المجاهدين المؤيدين األنصار   "   : بمصيـاف بعنـي الفداويـة صورتـه

   . ثم الدعاء  " ن واألتابك فالن جماعة المجاهدين األتابك فال

 الضرب الثالث من المطلقات  

البرالغ بالباء الموحدة والمراء المهملة واأللف والالم والغين المعجمة جمع برلغ وهي لفظة ترآية معناها المرسوم وعليهـا  
  " وال فـي   " التعريـف   " لذلـك لـم يتعـرض لهـا فـي جـرى عـرف آتـاب بلـاد الشـرق وقـل أن تكتـب بالديـار المصريـة و

وهـذه صـورة برلـغ شريـف رأيتهـا فـي تذآـرة المقر الشهاب بن فضل اهللا في الجزء السادس واألربعين منها بخط   :  " التثقيـف 
   .  " مد بن قالوون مح  " أخيه المقر العالئي بن فضل اهللا رحمهمـا اللـه تعالـى آتـب فـي الدولة الناصرة 

في عاشر شهر رجب الفرد سنة تسع وعشرين وسبعمائة لتمربغا الرسول الواصل إلى الديار المصرية عن القان أبي سعيد 
   . صاحب مملكة إيران باإلآرام والمسامحة بما يلزمه

   . وصورته في أول الدرج

امي األميري السيفي تمربغا الرسول بالطرخانية وتمكين مثال شريف مطلق إلى آافة من يصل إليه ويقف عليه للمجلس الس
أصحابه من التردد إلى الممالك الشريفة اإلسالمية وإآرام حاشيتهم وتسهيل مطلبهم ومسامحتهم في البيع والشراء بما طلب من 

ريفـة آعبـة تهـوي إليهـا الحقوق على اختالفها وتحذير من الحمد هللا الذي بسط أيدينا الشريفـة بالجـود ونصـب أبوابنـا الش
   . أفئـدة الوفود وأطاب مناهلها لكافة األمم لتنتابها في الصدور والورود

نحمده على نعمه التي آم بلغت راجيًا ما يرجوه ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة تبيض بها الوجوه ونشهد أن 
صلى اهللا عليه صالة تزيد من   " إذا أتاآـم آريـم قـوم فأآرمـوه   "   : ق بقولهمحمدًا عبده ورسوله الذي ندب إلى مكارم األخال

   . يقرن الثناء بها تكريمًا ثم على آله وصحبه وسلم تسليمًا

فإنه لما حضـر المجلـس السامـي األميـر االسفهسلـاري السيفـي مجـد اإلسلـام والمسلميـن شـرف األمـراء المقدميـن   : وبعد
الدولتيـن ثقـة المملكتيـن فخـر الخـواص المقربين عضد الملوك والسالطيـن تمربغا الرسول ناصـح أنجح اهللا مساعيه  - 

إلى أبوابنا الشريفة ونـور والئـه يسعى بين يديه وإخالص نيته يظهر عليه بلغ إلينا ما أرسل فيه  -وأوجب الرعاية لمن يراعيه 
ة العالمية العادلية الشاهنشاهية القانية األوحدية الولدية العزيزيـة المعظمية الملكية عن الحضرة الشريفة العالية السلطاني

وظهر لنا من آمال صفاته ما رمى البدر التمام بنقصه ومن حسن تأتيه في  -زيدت عظمته  -العالئية أبي سعيد بهادر خان 
الشريف البرلغ الشريف المكتتب له عن  خدمة من أرسله ما يعرف به أن أرسل حكيمًا ولم يوصه وعرض على نظرنا

الحضرة الشريفة السلطان األعظم الولد العزيز المعظم الملك بو سعيد أعز اهللا تعالى شأنه بالطرخانية وما نبه عليه من مكانته 
صحائف العلية ورفه مطالبه من تأآيد الوصية ثم رغب إلينا في الكتابة على حكمه إلى آافة الممالك وأن يسطر له منها 
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حسنات تقضي بها الملوك وترضى بها المالئك فأجرته حراحمنا الشريفة على آرمها المعتاد وأجارته نعمنا الجزيلة وجاورته 
حيث سار من األرض أو أقام من البالد وأجابت صدقاتنا الشريفة بتحقيق المأمول وأآرمت آتابه بما يستحق أن يكـرم بـه 

   . آتـاب الرسـول

ـى آـل واقـف عليه من النواب والوالة والشادين والمتصرفين والمباشرين والمتحدثين وبقية الحكام أجمعين إلى ومرسومنـا إل
آافة الممالك الشريفة اإلسالمية شرقًا وغربًا وبعدًا وقربًا أيدهم اهللا بالتوفيق ويسر لهم الطريق وجعل حسن تلقيهم الوفود يأتي 

الكبير المقرب تمربغا الرسول على ما ألفه في أبوابنا الشريفة من آرم إآرامهـه  بهم من آل فج عميق أن يجرى األمير
وفارقنـا عليـه مـن توقير جانبه وتوفير احترامه ويفسح لكل من يصل من جهته في التردد إلـى هـذه الممالـك الشريفـة 

ة والرعاية وال يطلب أحد منهم في البيع والشراء والتـردي بمالبـس النعـم المطيفـة وأن تضاعف له اإلعانة والعناية والمراعا
واألخذ والعطاء بشيء من المقررات الديوانية والموجبات السلطانية وال يؤخذ منهم عليها شيء سواء آان قليًال أو آثيرًا جليًال 

واقف عليه عنده  أو حقيرًا وال يتأول عليهم أحد هذا المرسوم الشريف وال يتعدى حكمه في تصرف وال تصريف بل يقف آل
ويعمل به في اليوم وما بعده ويلحظ منه على من خالفه سيفًا مسلوًال وعلى من تجاوز حده فنحن نحذر وننذر من سطواتنا 
الشريفة من سمعه ثم زاغ قلبه عنـه أو مـن بلغـه مـن ال يفهـم مضمونـه ثم ال يسأل عما هو فرب حامل آالم إلى من هو 

له مراعية ومسامعهم منصتة إلى سماعـه بـأذن واعيـة واالعتمـاد علـى الخـط الشريف أعاله اهللا أوعى منه فلتكن عيونهم 
   . تعالى وشرفه

المقصد الثالث في المكاتبات في أوراق الجواز وبطائق الحمام وفيه جملتان الجملة األولى في أوراق الجواز وهـي المعبـر 
   . عنـه فـي زماننـا بـأوراق الطريـق

  "   : تكون ورقة الطريق في ثالثة أوصـال فـي قطـع العـادة يكتـب فـي أعالهـا سطـر واحد صورته  :  " التثقيـف   " ال فـي قـ
   . ال غير  " ورقة طريق على يد فالن بن فالن الفالني 

بأربعـة أصابـع مطبوقـة بغيـر ثـم يخلـى بيـت العالمـة تقديـر شبـر ويكتـب فـي بقيـة ذلـك الوصـل قبـل الوصـل الثانـي 
أن  -أعلـاه اللـه تعالـى وشرفـه وأنفـذه وصرفـه  -رسـم باألمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفالنـي   "   : بسملـة

   .  " يمكـن فالن الفالني 

مـن   " أو غير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال وتذآر ألقابه إن آان أميرًا أو متعممًا آبيرًا أو ممن له قدر أو له ألقاب معهودة 
   . التوجه إلى جهة قصده والعود

فإن آان متميز   " ويحمل على فرس واحد أو أآثر من خيل البريد المنصور مـن مرآـز إلـى مرآز على العادة متوجهًا وعائدًا 
ليعتمد ذلك ويعمل بحسبه من غير عدول عنه بعد الخط ويعامل باإلآرام واالحترام والرعاية الوافرة األقسام ف  "   : المقدار آتب

   .  " الشريـف أعلـاه اللـه تعالى أعاله 

أن يمكن من   " وما تقدم من آتابة أنه يمكن من التوجه والعود هو فيما إذا آان عائدًا ورسم بتمكينه من العود وإال فيكتب   : قال
   .  " التوجه إلى جهة قصده 

   .  " أن يمكن من العود إلى جهة قصـده   " ر إلـى األبـواب وهـو عائـد فاألحسـن أن يكتـب فيه فـإن آـان قـد حضـ

   . ال يكتـب إال ألميـر أو ذي قـدر آبيـر  " ويعامـل باإلآـرام واالحتـرام   " وآـذا 

   . ونحو ذلك  " مـع الوصيـة بـه ورعايته   " لـه   " بـد   " فإن آان غيره آتـب 

خـال األماآـن   " ويصـرف لـه مـن النفقـة فـي آـل يـوم آـذا وآـذا درهمـًا   : إن رسم له بنفقة آتب بعد ذآر خيل البريـدو
   . المرسوم بإبطالها
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بلبيس وطفيس وأربد   : وهي  ! وذلك أن الطرقات أماآن ال يصرف فيها شيء اآلن فيحتاج إلى أن تستنثى وآانت قبل ذلك تعين
   . وغيرها

   . ثم آثرت عن التعداد فصار يكتب آذلك

ومما ينبه عليه أن صاحب ورقة الطريق إن آان من مماليك النواب أو رسل أحد من أآابر البالد ذآر فيه بعد ذآر ما   : ثم قال
   .  " فالن مملوك فالن أو رسول فالن   "   : يليق به من األلقاب

   . صارًاوتذآر ألقاب مخدومه التي آوتب بها اخت

أن يمكن األمير فالن الدين فالن من التوجه صحبة فالن البريدي باألبواب   "   : وإال تذآر نعوته على يد من رسم بنفيه آتب
إن آان قد   " الشريفة أو أحد النقباء بالباب ليوصله إلى المكان الفالني ويحمل على آذا آذا فرسًا من خيل البريد المنصور 

ويحمل النقيـب علـى فـرس   " أو   " ويحمـل البريدي على آذا من خيل البريد المنصور   " لبريـد رسـم لـه بشـيء مـن خيـل ا
واحـد مـن خيـل الكـراء مـن والية إلى والية على العادة في ذلك ويمكن البريدي إن آـان بريديـًا أو النقيـب إن آـان نقيبـًا مـن 

   .  " العـود إلى الباب الشريف 

   . سبة ما تقدمثم يكمل بن

   . ثم التاريخ والمستند على العادة  " إن شاء اهللا تعالى   " وإذا فرغ من صورته آتب بعد ذلك 

   . إما خط آاتب السر وهو الغالب  : والمستند في أوراق الطريق أحد ثالثة أمور  " التثقيف   " في   : قال

   . أو رسالة الدوادار وهو آثير أيضًا

   . ئب السلطان إن آان ثم نائب وهو نـادرأو إشارة نا

فـإن آان بخط آاتب السر آتب على الهامش من الجانب األيمن سطر واحد يكون آخره يقابل السطر األول الذي هو رسم 
   .  " حسب المرسوم الشريف   " باألمر الشريف وهو 

  " باإلشـارة العاليـة   " يضًا يقابل أول السطر األول وآذا إن آان بإشارة النائب آتب سطران على الهامش المذآور آخرهما أ
   . آمـا تقـدم في الكالم على المستندات في المقالة الثانية

   . وفي هاتين ال يكتب في ذيلهما بعد التاريخ سوى الحسبلة ال غير  : قال

رسالة   " ب تحت التاريخ سطران هما فقط وآت  " حسب المرسوم الشريف   " وإن آان برسالة الداوادار آتب على الهامش 
   . ثم الحسبلة  " المجلس العالي األميري الفالني فالن الدوادار المنصوري أدام اهللا تعالى نعمته 

وتكون   :  " التثقيف   " الجملة الثانية في نسخ البطائق وهي على ضربين الضرب األول أن تكون البطاقة بعالمة شريفة قال في 
   . ل من ورق البطائقنحو ثلثي وص

وتحته ملصقًا به من غير بياض   " االسـم الشريـف   " وصورتها أن يكتب في رأس الـورق المذآـور فـي الوسـط سـواء   : قال
   . سطر واحـد آامـل مـن يميـن الـورق بغيـر هامـش بمـا يأتـي ذآـره

تمة الكالم أسطرًا متالصقة بنسبة األول بغير هامش أصًال إلى ثـم يخلى بيت العالمة تقدير أربعة أصابع مطبوقة ثم تكتب ت
   . آخره



 

656 
 

   . اللـه الهـادي  "   : والـذي يكتـب مـن يميـن الـورق

سـرح الطائر الميمون ورفيقه هداهما اهللا تعالى في الساعة الفالنية من اليوم الفالني من الشهر الفالني من سنة آذا وآذا إلى 
   . السامي األمير فالن والي فالنة أو نحو ذلك يعلمه أن األمر آذا وآذا المجلس الكريم أو

   . ومرسومنا له أن يتقدم بكذا وآذا

   .  " فليعلم ذلك ويعتمده واهللا الموفق بمنه وآرمه إن شاء اهللا تعالى حسبنا اهللا ونعم الوآيل 

   .  " حسب المرسوم الشريف   " والمستند لها 

  أن تكون بغير عالمةالضرب الثاني   

واألسطر متالصقة بغير هامش وال   " اهللا الهادي بكرمه   "   : وصورتهـا أن يكتـب فـي رأس الورقة في الوسط موضع االسم
   . يخلى فيها بيت عالمة

 - اهللا تعالى وصرفه  المرسوم باألمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفالني الفالني أعاله  "   : وصورة ما يكتب فيها
   .  " أن يسـرح هـذا الطائـر الميمـون ورفيقـه هداهمـا اللـه تعالـى فـي وقـت آـذا وآذا 

   .  " واللـه الموفـق حسـب المرسـوم الشريـف إن شـاء اللـه تعالـى   " ويكمل على حسب مـا تقـدم 

مكـان إلـى مكان آخر مثل أن تنثل من بلبيس إلى قطيا فيكتب بعد ذآر  وقد يقتضـي الحـال نقلهـا مـن  :  " التثقيف   " قـال في 
   .  " ويتقـدم بنقـل هـذه البطاقـة إلـى فالن الفالني ليعتمد مضمونها ويعمل بحسبها   "   : المرسـوم بـه

يضًا ويعمل بمقتضاها فيعلم ذلك ثم ينقلها إلى فالن ليعتمد مضمونها أ  "   : فإن آانـت منقولـة إلـى مكـان ثالـث آتب بعد ذلك
   .  " ويعتمده 

   . والتتمة حسب ما تقدم

الطرف الثالث ومن انطوت عليه ممالكهم ممن دونهم من الملوك والحكام المنفردين ببعض البلدان واألمراء والوزراء وسائر 
طانية بالديار المصرية ممن هو مستمر من ضمه نطاق آل مملكة من تلك الممالك ممن جرت العادة بمكاتبته عن األبواب السل

المكاتبة أو زالت مكاتبته بزواله ليقاس عليه من لعله يظهر مظهره واعلـم أن آتـاب الديـار المصريـة يراعـون في المكاتبة 
   . في االبتداء والخطاب واالختتام وغير ذلك  : إلى آل مملكة صورة المكاتبة الواردة عن تلك المملكة في غالب حالها

المقصد األول في المكاتبات إلى عظماء ملوك الشرق ومن انطوت عليه آل مملكة من ممالكهم ممن جرت   : وفيه أربعة مقاصد
العادة بمكاتبته وفيه أربعة مهايع المهيع األول في المكاتبة إلى الملوك والحكام ومن جرى مجراهم بمملكة إيران وهي مملكة 

الآو من بني جنكزخان وقـد تقـدم فـي المقالـة الثالثـة فـي الكالم على المسالك والممالك ذآر األآاسرة الصائرة إلى بيت هو
   . حدود هذه المملكة وقواعدها ومدنها وإلى من تنسب ومن ملكها جاهلية وإسالمًا إلى زماننا

   . والمقصود هنا ذآر المكاتبات فقط ويشتمل المقصود منها على ثالث جمل

الجملة األولىفي رسم المكاتبة إلى قانها األعظم الجامع لحدودها على ما آان األمر عليه من مبدأ ملك بيت هوالآو وإلى آخر 
مـا آـان األمـر عليـه في رسم المكاتبة في أوائل الدولة الترآية والعداوة بعد قائمة  - دولة أبي سعيد وله حالتان الحالـة األولـى 

   . لمصرية وبين ملوآهابين ملوك الديار ا
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  " بقوة اهللا   " ويكـون   " بقـوة اللـه تعالـى   " أن يكتـب تحـت البسملـة مـن الجانـب األيمـن  -األسلـوب الـأول   : وفيه أسلوبان
   .  " بإقبال دولة السلطان الملك الفالني   "   : سطـرًا ثـم يكتـب مـن الجانب األيسر  " تعالـى   " سطـرًا و 

   . سطـرًا وباقـي الكلـام سطـرًا ثانيـًا  " بإقبال دولـة   " ويكون 

   . سطرًا ثالثًا  " إلى السلطان فالن   " سطـرًا ثانيًا   " آلـام فلـان   " ثـم يكتـب تحـت ذلـك 

   . ثم يؤتى ببعدية وخطبة ويؤتى بالمقصود

وطريقهم فيه على التكلم عن لسان صاحب مصر بنون الجمع والخطاب لسلطان إيران بميم الجمع الغائب مضاهاة لمكاتبتهم 
   . الواردة عنهم في جميع ذلك

وهذه نسخة آتاب آتب به عن السلطان الملك المنصور قالوون صاحب الديار المصرية في جـواب آتـاب ورد عـن السلطان 
   . ان في زمانهأحمد القان بإير

يذآر فيه أن أسلم إذ آان أول من أسلم من ملوآهم ويذآر فيه أن أخاه الكبير آان قد عزم على دخول ممالك الديار المصرية 
أحد صلحـاء بالدهـم وأنـه   : قبل موته وأنه منع ذلك وأنه ال يحب المسارعة إلى القتال وأن المشير بذلك الشيخ عبد الرحمن

آـره الغـارات علـى البلـاد وتعـرض فيـه إلـى أمـر الجواسيس وأشار إلى أن االتفاق فيه صالح العالم وأشار حـرم علـى عسا
إلى أشياء حملها لرسله يذآرونها مشافهة ووقع الجواب عن جميع ذلك على ما سيأتي ذآره في الكتب الواردة على الديار 

   . المصرية

   . أحد آتاب اإلنشاء في رمضان سنـة إحـدى وثمانيـن وستمائـة  : عباس وآتب بخط ناصر الدين شافع ابن علي بن

بسم اهللا الرحمن الرحيم بقوة اهللا بإقبال   : والتكلـم بنـون الجمـع والخطـاب بالجمـع الغائـب آمـا تقـدم فـي األسلوب األول وهي
ا بعـد حمد اهللا الذي أوضح بنا ولنا الحق منهاجا وجاء دولة تعالى السلطان الملك المنصور آالم قالوون إلى السلطان أحمد أمـ

فجاء نصر اهللا والفتح ودخل الناس فـي ديـن اللـه أفواجـا والصلـاة علـى سيدنـا ونبينا محمد الذي فضله اهللا على آل نبي نجى 
لمشتمـل علـى النبـأ العظيـم مـن به أمته وعلى آل نبي ناجا صالة تنير مادجا فقد وصـل الكتـاب الكريـم المتلقـى بالتكريـم ا

دخوله في الدين وخروجه عمن سلف من العشيرة األقربين ولما فتح هذا الكتـاب بهـذا الخبـر العلـم المعلم والحديث الذي 
صحح عند أهل اإلسالم إسالمه وأصح الحديث ما روي عن مسلم توجهت الوجوه بالدعاء إلى اهللا سبحانه في أن يثبته على 

القـول الثابت وأن ينبت حب حب هذا الدين في قلبه آما أنبته أحسن النبت من أخشن المنابت وحصل التأمل للفضل ذلـك ب
المبتدئ بذآره من حديث إخالصه في أول عنفوان الصبا إلى اإلقرار بالوحدانية ودخوله في الملة المحمدية بالقول والعمل 

الم وألهمه شريف هذا اإللهام فحمدنا اهللا على أن جعلنا من السابقين إلى هذا والنية فالحمـد للـه علـى أن شـرح صـدره لإلس
   . المقال والمقام وثبت أقدامنا في آل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل دونه األقدام

لألسرة التي  وأما إفضاء النوبة في الملك وميراثة بعد والده وأخيه الكبير إليه وإفاضة جالبيب هذه النعمة العظيمة عليه وتوقله
   . طهرها اهللا بإيمانه وأظهرها بسلطانه فلقد أورقها اهللا مـن اصطفاه من عباده وصدق المبشرات من آرامة أولياء اهللا وعباده

وأما حكاية اإلخوان واألمراء الكبار ومقدمي العساآر وزعماء البالد في مجمع فورلياي الذي ينقـدح فيـه زنـد الـآراء وأن 
قـت على ما سبقت به آلمة أخيه الكبير في إنقاذ العساآر إلى هذا الجانب وأنه قد فكر فيما اجتمعت عليه آراؤهم آلمتهـم اتف

إذ قصده الصالح ورأيه اإلصلـاح وأنـه أطفـأ تلـك النائـرة وسكـن تلـك   : وانتهت إليه أهواؤهم فوجده مخالفًا لما في ضميره
فق من قومه على من بقي المفكر في العواقب بالرأي الثاقب وإال فلو ترآوا وآراءهم حتى الثائـرة فهذا فعل الملك المتقي المش

تحملهم الغرة لكانت تكون هذه هي الكرة لكن هو آمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فلم يوافق قول من ضل وال فعل 
   . من غوى

إال بعـد إيضـاح المحجـة وترآيـب الحجة فبانتظامـه فـي سلـك  وأمـا القـول منـه إنـه ال يحـب المسارعـة إلـى المقارعـة
اإليمـان صـارت حجبتنا وحجته مترآبة على من غدت طواغيته عن سلوك هـذه المجبـة متنكبـة فـإن اللـه سبحانـه وتعالـى 
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يث قد دخل معنا في الدين هذا والناس آافة قد علموا أن قيامنا إنما هو لنصرة هذه الملة وجهادنا واجتهادنا إنما هو هللا وح
الدخول فقد ذهبت األحقاد وزالت الذحول وبارتفاع المنافرة تحصل المظافرة فاإليمان آالبنيان يشد بعضه ببعـض ومن أقام 

   . مناره فله أهل بأهل في آل مكان وجيران بجيران بكل أرض

العارفيـن آمـال الديـن عبـد الرحمن أعاد اهللا تعالى من برآاته وأما ترتيب هذه الفوائد الجمة علـى إذآـار شيـخ اإلسلـام قـدوة 
فلم ير لولي قبله آرامة آهذه الكرامة والرجاء ببرآته وبرآة الصالحين أن تصبح آل دار إسلـام دار إقامـة حتـى تتـم شرائـط 

اء هذا التمكين في الوجود أن آل حق اإليمـان ويعـود شمـل اإلسلـام مجتمعـًا آأحسـن مـا آان وال ينكر لمن بكرامته ابتد
   . ببرآته إلى نصابه يعود

وأما إنفـاذ أقضـى القضـاة قطـب الملـة والديـن واألتابـك بهـاء الديـن الموثـوق بنقلهمـا فـي إبلـاغ رسائل هذه البالغة فقد 
ا يشكر ويحمد ويعنعن حضرا وأعادا آل قول حسن من أحوال أحواله وخطـرات خاطـره ومسطرات ناظره ومن آل م

   . حديثهما فيه عن مسند أحمد

دواعي الود الجميل فلينظر إلى ما ظهر من   " به   " وأمـا اإلشـارة إلـى أن النفـوس إن آانـت تتطلع في إقامة دليل تستحكم 
ذه صفات من يريد لملكه من العدل واإلحسان بالقلب واللسان والتقدم بإصالح األوقات فه  : مآثره في موارد األمر ومصادره

   . الدوام فلما ملك عدل ولم يلتفت إلـى لؤم من عدا وال لوم من عذل

على أنها وإن آانت من األفعال الحسنة والمثوبات التي تستنطق بالدعاء األلسنة فهي واجبات تؤدى وهو أآبر من أنه يؤخر 
يعطي ممالك وأقاليم وحصون أو يبذل في تشييد ملكه أعز غيره أو عليه يقتصر أو له يدخر إنما يفتخر الملك العظيم بأن 

   . مصون

إصفاء موارد   " تحتيم   " وأمـا تحريمـه علـى العساآـر والقراغولـات والشحانـي باألطراف التعرض إلى أحد باألذى و 
النواب بالرحبة وحلب وعينتاب  الواردين والصادرين من شوائب القذى فمن حين بلغنا تقدمه بذلك تقدمنا أيضًا بمثله إلى سائر

وتقدمنـا إلـى مقـدم العساآـر بأطـراف تلـك الممالك بمثل ذلك وإذا اتحد اإليمان وانعقدت األيمان تحتم إحكام هذه األحكام 
   . وترتب عليـه جميع األحكام

ماعـة مـن الفقراء الصلحاء وأما الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق وأن بسبب من تزيا من الجواسيس بزي الفقراء قتل ج
ستروه وإلى االطالع على األمـور صـوروه فظفـر النـواب منهم بجماعة فرفع عنهم   " رجمًا بالظن فهذا باب من ذلك الجانب 

   .  " السيف ولم يكشف ما غطته خرقة الفقر وال آيف 

بني آدم فال راد لمن طرق باب االتحاد ومن جنح للسلم  يكون صالح العالم وينتظم شمل  " وأما اإلشارة إلى أن في اتفاق الكلمة 
والصلح وإن آان سيد األحكام فال بد من   " فما جار وال حاد ومن ثنى عنانه عن المكافحة آمن يريد المصافحة للمصالحة 

ة ينعم بها آل معنى عن آليات الزم  " أمور تبنى عليها قواعـده وتعلـم من مدلولها فوائده فإن األمور المسطورة في آتابه 
إن تهيـأ صلـح أو لـم وثم أمور ال بد أن تحكم وفي سلكها عقود العهود تنظم قد تحملها لسان المشافهة التي إذا أوردت   " معلـوم 

أقبلت من معنى دخوله في الدين وانتظام عقده بسلك المؤمنين وما بسطه من عدل وإحسان وسيرة مشهورة بكل لسان فالمنة هللا 
قـل   "   : لك فال يشيبها منه بامتنان وقد أنزل اللـه تعالـى علـى رسولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي حـق مـن امتـن بإسالمـهفي ذ

   .  " ال تمنوا علي إسالمكم بل اهللا يمن عليكم أن هداآم لإليمان 

رف إلى ما في غيره من أرض ومال فإن حصلت ومـن المشافهـة أنـه قـد أعطـاه مـن العطـاء مـا أغنـاه بـه عن امتداد الط
الرغبة في االتفاق على ذلك فاألمن حاصل فالجواب أن ثم أمـورًا متـى حصلت عليها الموافقه تمت المصاحبة والمصادقة 

فكم من صاحب وجد حيث ال يوجد األب واألخ   " إذالل معادينا وإعزاز مصافينا   " ورأى اهللا تعالى والناس آيف يكون 
القرابة وما تم أمر الدين المحمدي واستحكم في صدر اإلسلـام إال بمظافـرة الصحابـة فـإن آانـت لـه رغبـة مصروفة إلى و

   . االتحاد وحسن الوداد وجميل االعتضاد وآبت األعداء واألضداد واالستناد إلى من يشتد به األزر عند االستناد فقد فهم المراد

تنا غير ممتدة إلى ما ي يده من أرض ومال فال حاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يؤذون المسلمين ومن المشافهة إذا آانت رغب
بغير فائدة تعود فالجواب أنه لو آف آف العدوان من هنالك وخلي لملوك المسلمين ما لهم من ممالك سكنـت الدهمـاء وحقنـت 
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مر بشيء وينسى فعله وقنغرطاب بالروم اآلن وبين بالد في أيديكم الدمـاء ومـا أحقـه بـأن ال ينهى عن خلق ويأتي مثله وال يأ
   . خراجها يجبى إليكم فقد سفك فيهـا وفتـك وسبـى وهتـك وبـاع األحـرار وأبـى إال التمادي على ذلك واإلصرار

ارات فتعين مكانًا يكون ومن المشافهـة أنـه إن حصـل التصميـم علـى أن ال تبطـل هـذه اإلغـارات وال يقتصـر عـن هـذه اإلث
فيـه اللقـاء ويعطـي اللـه النصـر لمـن يشـاء فالجـواب عـن ذلـك أن األماآن التي اتفق فيها ملتقى الجمعين مرة ومرة ومرة قد 
عاف مواردها من سلف من أولئك القوم وخاف أن يعاودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم ووقت اللقاء علمه عند اهللا ال يقدر وما 

صر إال من عند اهللا لمن أقدر ال لمن قدر وما نحن ممن ينتظر فلته وال ممن له إلى غير ذلك لفته وما أمر ساعة النصر إال الن
   . آالساعة التي ال تأتي إال بغته واهللا تعالى الموفق لما فيه صالح هذه األمة والقادر على إتمام آل خير ونعمه إن شاء اهللا تعالى

   . معظم قـدره سنـة إحـدى وثمانيـن وستمائـةمستهل شهر رمضان ال

   . الحمـد للـه وحـده وصلواتـه علـى سيدنا محمد وآله وصحبه

   . حسبنا اهللا ونعم الوآيل

بقوة اللـه   " ويكون   "   " بقوة اهللا تعالى وميامين الملة المحمدية   " أن يكتب تحت البسملة على حيال وسطها   " األسلوب الثاني 
   . سطـرًا  " عالـى ت

   . سطـرًا ثانيـًا  " مياميـن الملـة المحمديـة   " و 

وباقي الكالم في   " بإقبال دول السلطان الملك   : ثـم يؤتـى ببعديـة وخطبـة مختصـرة ثم يكتب سطران ببياض من الجانبين فيهما
   . السطر الثاني

   .  " فليعلم السلطان فالن   "   : ثم يقال

   . ويؤتى على المقصود إلى آخره

وهـذه نسخـة آتـاب من إنشاء القاضي عالء الدين علي بن فتح الدين محمد ابن محيي الدين بن عبد الظاهر صاحب ديوان 
اإلنشاء بالديار المصرية في جواب آتاب ورد عن السلطان محمود غازان القان بمملكة إيران يذآر فيه أن جماعة من عساآر 

   . لشامية أغارواعلـى مارديـن وأن الحمية اقتضت الرآوب في مقابلة ذلكالبالد ا

   . وذآر أنه قدم الرسول باإلنذار

   . ويذآر فيه أنهم صبـروا علـى تماديهـم فـي غيهـم ويذآـر فيـه نصرتـه علـى العساآـر اإلسالميـة فـي المـرة السابقة

   . ويذآر فيه أنه أقام بأطراف البالد

   . دخلها خوف التخريب والفسادولم ي

   . ويذآر فيه جمع العساآر وتهيئة المجانيق وغير ذلك من آلة القتال

ويذآر أنه إذا لم تجر موجبات الصلـح آانـت دمـاء المسلمين مطلولة ويذآر إرسال رسله بكتابه ويلتمس التحف والهدايا مما 
بسم اهللا الرحمن الرحيم بقوة اهللا   : المحرم سنة إحدى وسبعمائة وهي آتب به عن السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون في

تعالى وميامين الملة المحمدية أمـا بعـد حمـد اللـه الـذي جعلنـا مـن السابقيـن األوليـن الهاديـن المهتديـن التابعيـن لسنـة سيد 
آله وصحبه الذين فضل اهللا من سبق منهم إلى  المرسلين بإحسان إلى يوم الدين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى

   . اإليمـان فـي آتابـه المكنـون
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   .  " والسابقـون السابقـون أولئك المقربون   "   : فقـال سبحانـه وتعالـى

   . بإقبال دولة السلطان الملك الناصر آالم محمد بن قالوون

قابلنـاه بمـا يليـق بمثلنـا لمثلـه مـن اإلآـرام ورعينـا لـه حـق القصـد فليعلم السلطان المعظم محمـود غـازان أن آتابـه ورد ف
فتلقينـاه منـا بسلـام وتأملنـاه تأمـل المتفهم لدقائقه المستكشف عن حقائقه فألفيناه قد تضمن مؤاخذات بأمورهم بالمؤاخذة عليها 

   .  " وال تزر وازرة وزر أخرى   "   : تعالى يقول أحرى معتذرًا في التعدي بما جعله ذنوبًا لبعض طالب بها الكل واهللا

  : أما حديث من أغار علـى مارديـن مـن رجالـة بالدنـا المتطرفـة ومـا نسبـوه إليهـم مـن األمـور البديعة واآلثام الشنيعة وقولهم
تلمحنـا هـذه الصـورة التـي أقاموهـا  إنهم أنفوا من تهجمهم وغاروا من تقحمهم واقتضت الحميـة رآوبهـم فـي مقابلـة ذلـك فقـد

لم يحصل   " و   " عـذرًا في العدوان وجعلوها سببًا إلـى مـا ارتكبـوه مـن طغيـان والجـواب عـن ذلك أن الغارات من الطرفين 
ـم مـن الكفـر من المهادنة والموادعة ما يكف يدنا الممتدة وال يفتر هممها المستعدة وقد آان آباؤآم وأجدادآم على ما علمت

والشقـاق وعـدم المصافـاة لإلسلـام والوفـاق ولـم يـزل ملـك مارديـن ورعيته منفذين ما يصدر من األذى للبالد والعباد عنهم 
   .متولين آبر نكرهم واهللا تعالى يقول :   "  ومن يتولهم منكم فإنه منهم  "  

وحيث جعلتم هذا ذنبًا للحمية الجاهلية وحامًال على االنتصار الـذي زعمتـم أن همتكـم بـه ملية فقد آان هذا القصد الذي 
  : ادعيتموه يتم باالنتقام من أهل تلك األطراف التي أوجب ذلك فعلها واالقتصار على أخـذ الثـار ممـن ثـار اتباعـًا لقولـه تعالـى

ال ان تقصدوا اإلسالم بالجموع الملفقة على اختالف األديان وتطأوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبان   "  وجـزاء سيئة سيئة مثلها  " 
تم بأن وتنتهكوا حرمة البيت المقدس الذي هو ثاني بيت اهللا الحـرام وشقيق مسجد رسول اهللا عليه الصالة والسالم وإن احتجج

زمـام تلـك الغـارة بيدنـا وسبب تعديهم من سنتنا فقد أوضحنا الجواب عن ذلك وأن عدم الصلح والموادعة أوجب سلوك هذه 
   . المسالك

وأما ما ادعوه من سلـوك سنـن المرسليـن واقتفـاء آثـار المتقدميـن فـي إنفـاذ الرسـل أوًال فقـد تلمحنا هذه الصورة وفهمنا ما 
من اآليات المسطورة والجواب عن ذلك أن هؤالء الرسل ما وصلوا إلينا إال وقد دنت الخيام من الخيام وناضلت  أوردوه

السهام السهام وشارف القوم ولم يبق للقاء إال يوم أو بعض يوم وأشرعت األسنة من الجانبين ورأى آل خصمه رأي العين 
  وإن أجنحوا "وما نحن ممن الحت له رغبة راغب فتشاغل عنها وال ممن يسالم فيقابل ذلك بجفوة النفار واهللا تعالى يقول :   

   .  "للسلم فاجنح لها  

مـا أضمـر إنسـان شيئـًا إال ظهـر فـي   "   : وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه يقـول  ! آيف والكتاب بعنوانه
   .  " ـات وجهـه وفلتـات لسانـه صفح

ولو آان حضور هؤالء الرسل والسيوف وادعة في أغمادها واألسنة مستكنة في أعوادها والسهام غير مفوقة واألعنة غير 
   . مطلقة لسمعنا خطابهم وأعدنا جوابهم

م في غيكم وإخالدآم إلى بغيكم فأي صبر فصبرنا على تماديك  : وأما ما أطلقوا به لسان قلمهم وأبدوه من غليظ آلمهم في قولهم
ممن أرسل عنانه إلـى المكافحـة قبـل إرسـال رسـل المصالحـة وجـاس خلـال الديـار قبـل مـا زعمـه مـن اإلعذار واإلنذار وإذا 

   . ابفكروا في هذه األسباب ونظروا ما صدر عنهم من خطاب علموا العذر في تأخير الجواب وما يتذآر إال أولوا األلب

وأمـا مـا تبجحـوا بـه ممـا اعتقـدوه من نصرة وظنوه من أن اهللا جعل لهم على حزبه الغالب في آل آـرة الكـرة فلـو تأملـوا مـا 
ظنـوه ربحًا لوجدوه هو الخسران المبين ولو أنعموا النظر في ذلك لما آانوا بـه مفتخريـن ولتحققـوا أن الـذي اتفـق لهـم آـان 

   .  " إنما نملي لهـم ليـزدادوا إثمـًا   "   : غنمًا وتدبروا معنى قوله تعالىغرمـًا ال 

ولـم يخـف عنهـم مـا نالتـه السيوف اإلسالمية منهم وقد رأروا عزم من حضر من عساآرنا التي لو آانت مجتمعة عند اللقاء 
لنظر فـي أمـور البلـاد والعبـاد فلمـا تحققنـا خبرآـم ما ظهر خبر عنهم فإنا آنا في مفتتح ملكنا ومبتدئ أمرنا حللنا بالشام ل

وقفونـا أثرآـم بادرنا نقد أديم األرض سيرًا وأسرعنا لندفع عن المسلمين ضررًا وضيرًا ونؤدي من الجهاد السنة والفرض 
   .  " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والـأرض   "   : ونعمل بقوله تعالى
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   .  " آم من فئة قليلة غلبـت فئـة آثيـرة   "   : اللقـاء بمـن حضـر من عساآرنا المنصورة وثوقًا بقوله تعالى فاتفـق

وإال فأآابرآـم يعلمون وقائع الجيوش اإلسالمية التي آم وطئت موطئًا بغيظ الكفـار فكتب لها عمل صالح وسارت في سبيل اهللا 
ام نصرتهـا التـي لـو دققتـم الفكـر فيهـا ألزالـت مـا حصـل عندآـم مـن لبـس ولما قدرتم ففتح عليها أبواب المناجح وتعددت أي

أن تنكروها وفي تعب من ينكر ضوء الشمس وما زال اهللا نعـم المولـى ونعـم النصيـر وإذا راجعتموهـم قصـوا عليكم نبأ 
ن الملوك والحروب وتجـري المواقـف التي هي بتقدير اهللا فال وما زالت تتفق الوقائع بي  " وال ينبئنك مثل خبير   " االستظهار 

فخر فيها للغالب وال عار على المغلوب وآم من ملك استظهر عليه ثم نصر وعاوده التأييد فجبر بعدما آسر خصوصًا ملوك 
   .  " والعاقبة للمتقين   "   : هذا الدين فإن اهللا تعالى تكفل لهم بحسن العقبى فقال تعالى

ما إقامتهم الحجة علينا ونسبتهم التفريط إلينا في آوننا لم نسير إليهم رسوًال عندما حلوا بدمشـق فنحـن عندمـا وصلنـا إلـى وأ
الديـار المصريـة لم نزد على أن اعتدينا وجمعنا جيوشنا من آل مكان وبذلنا في االستعداد غاية الجهد واإلمكان وأنفقنا جزيل 

مثـل الذيـن ينفقـون أموالهـم فـي سبيـل اللـه آمثـل حبـة   "   : لجحافل ووثقنـا بحسـن الخلـف لقولـه تعالـىاألموال في العساآر وا
   .  " أنبتـت سبع سنابل 

ولما خرجنا من الديار المصرية بلغنا خروج الملك من البالد ألمر حال بينه وبيـن المراد فتوقفنا عن المسير توقف من أغنى 
   .  " وتـرى الجبـال تحسبهـا جامـدة وهـي تمـر مـر السحـاب   " لرآاب وتثبتنا تثبـت الراسيـات رعبه عن حث ا

وبعثنا طائفة من العساآر لمقاتلة من أقام بالبلـاد فمـا لـاح لنـا منهـم بـارق وال ظهـر وتقدمـت فتخطفـت مـن حملـه علـى 
   . على أثرالنأخـر الغـرر ووصلت إلى الفرات فما وقفت للقوم 

إننا ألقينا في قلوب العساآر والعوام أنهم فيما بعد يتلقونا على حلب أو الفرات وأنهم جمعوا ورحلوا إلى الفرات   : وأما قولهم
وإلى حلب مرتقبين فالجواب عن ذلك أنهم حين بلغنا حرآتهم جزمنا وعلى لقائهم عزمنا وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاآم 

عم سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الواجب الطاعة على آل مسلم المفترض المبايعة والمتابعة على آل  بأمر اهللا ابن
منـازع ومسلـم طائعيـن للـه ولرسولـه فـي أداء مفتـرض الجهـاد باذليـن فـي القيـام بمـا أمرنـا اللـه تعالـى غاية االجتهاد 

 بمشايعته ومن وااله فقد حفظه اهللا تعالى وتواله ومن عانده أو عاند من أقامه فقد أذله عالمين بأنه ال يتم أمر دين وال دنيا إال
اهللا فحين وصلنا إلى البالد الشامية تقدمت عساآرنا تمأل السهل والجبل وتبلغ بقوة اهللا تعالى في النصر الرجاء واألمل 

عليها وال جسر أن يمد حتى وال اطرف إليها فلم نزل ووصلت أوائلها إلى أطراف حماة وتلك النواحي فلم يقدم أحد منهم 
مقيمين حتى بلغنا رجوع الملك إلى البالد وإخالفه موعد اللقاء واهللا ال يخلف الميعاد فعدنا الستعداد جيوشنا التي لم تـزل تندفـع 

   .  " ومن رباط الخيل وأعـدوا لهـم مـا استطعتم من قوة   " فـي طاعتنـا اندفـاع السيـل عامليـن بقولـه تعالـى 

وأمـا مـا جعلـوه عـذرًا في اإلقامة بأطراف البالد وعدم اإلقدام عليها وأنهم لو فعلوا ذلك ودخلوا بجيوشهم ربما أخرب البالد 
مرورها وبإقامتهم فسدت أمورها فقد فهم هذا المقصود ومتى ألفت العباد والبالد منهم هذا اإلشفاق ومتى اتصفت جيوشهم 

األخلـاق وهـا آثارهـم موجودة على ملك آل سلجوق وما تعرضوا لدار وال جار وال عفوا أثرًا من اآلثار وال حصل  بهـذه
لمسلم منهم ضرر وال أوذي في ورد وال صدر وآان أحدهم يشتري قوتـه بدرهمـه ودينـاره ويأبى أن تمتد إلى أحد من 

   . يريد لملكه الدوامالمسلمين يد إضراره هذه سنة أهل اإلسالم وفعل منن 

وأما ما أرعدوا به وأبرقوا وأرسلوا به عنان قلمهم وأطلقـوا ومـا أبـدوا مـن االهتمـام بجمـع عساآرهم وتهيئة المجانيق إلى 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا   "   : غير ذلك مما ذآره من التهويل فاهللا تعالى يقول

   .  " الوآيل  حسبنا اهللا ونعم

وإال فدماء المسلمين مطلولة فما آان أغناهم عن هذا الخطاب وأوالهم بـأن ال يصـدر إليهـم عن ذلك جواب ومن   : وأما قولهم
قصد الصلح واإلصالح آيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من جهة اهللا تعالى ومن جهة رسوله أي جناح وآيف يضمر هذه 

  " نية المرء أبلغ من عمله   "   : لطوية ولم يخف مواقع زلل هذا القول وخلله والنبي صلى اهللا عليه وسلم يقولالنية ويتبجج بهذه ا
وبأي طريق تهـدر دمـاء المسلميـن التـي مـن تعـرض إليهـا يكـون اللـه لـه فـي الدنيـا واآلخـرة مطالبـًا وغريمًا ومؤاخذًا بقوله 

وإذا آان األمر   " متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب اهللا عليـه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا  ومن يقتل مؤمنًا  "   : تعالى
آذلك فالبشرى ألهل اإلسالم بما نحن عليه من الهمم المصروفة إلى االستعداد وجمع العساآر التي تكون لها المالئكة الكرام 
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جيـوش اإلسالميـة المتوفـرة العـدد المتكاثـرة المـدد الموعـودة بالنصر الذي إن شاء اهللا تعالى من األنجاد واالستكثار من ال
ال تـزال طائفـة مـن أمتـي ظاهريـن علـى   "   : مـن قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم  " بـه   " يحفها في الظعـن واإلقامـة الواثقـة 

   .  " عدوهـم إلـى يـوم القيامـة 

هللا آماًال المستعدة إلجابة وأمـا رسلهـم فلـان وفلـان فقـد وصلـوا إلينـا ووفـدوا علينـا وأآرمنا وفادتهم المبلغـة فـي نصر دين ا
وغزرنا ألجل مرسلهـم مـن اإلقبال مأدتهم وسمعنا خطابهم وأعدنا عليهم جوابهم هذا مع آوننا لم يخف علينا انحطاط قدرهم 

ب إال لما ارتكبوه من ذنـوب وما آان ينبغي أن يرسل مثل هؤالء لمثلنا من وال ضعف أمرهم وأنهم ما دفعوا ألفواه الخطو
   . مثله وال ينتدب لمثل هذا األمر المهم إال أن يجمع على فصل خطابه وفضله

وأما ما التمسوه من الهدايا والتحف فلو قدموا من هداياهم حسنة لعوضناهم بأحسن منها ولو أتحفونا بتحفة لقابلناها بأجل 
   . ض عنهاعو

وقـد آـان عمهـم الملـك أحمـد راسـل والدنـا الشهيد وناجى بالهدايا والتحف من مكان بعيد وتقرب إلى قلبه بحسن الخطاب 
   . فأحسن له الجواب وأتى البيوت من أبوابها بحسن األدب وتمسك من المالطفة بأقوى سبب

إذا جنـح الملـك للسلـم   : مقابلة ذلك الخطاب غاية قصدها فنقـولواآلن فحيث انتهت األجوبة إلى حدها وأدرآت األنفة من 
جنحنا لها وإذا دخل في الملة المحمدية متمثًال ما أمر اهللا تعالى به مجتنبًا ما عنه نهى وانتظم في سلك اإليمان وتمسك 

قـل ال تمنـوا علـي إسالمكـم   "   : ـي حقهـمبموجباته تمسك المتشرف بدخوله فيه ال المنان وتجنب التشبـه بمـن قـال اللـه تعالـى ف
   .  " بـل اللـه يمـن عليكـم أن هداآم لإليمـان 

وطابـق فعلـه قولـه ورفـض الكفـار الذيـن ال يحـل لـه أن يتخذهـم حولـه وأرسـل إلينـا رسـوًال مـن جهتـه يرتـل آيات الصلح 
   .  " يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيًال   "   : ترتيًال ويروق خطابه وجوابه حتى يتلو آل أحد عند عوده

وآلمتنا وآلمته قامعة أهل الشرك في سائر الممالك ومظافرتنا له تكسب صارت حجتنا وحجته مرآبة على من خالف ذلك 
واذآروا نعمة اهللا عليكم إذ آنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته   "   : الكافرين هوانـا والشاهـد لمصافاتنـا مفاد قوله تعالى

   .  " إخوانا 

ام ويحصل التمسك من الموادعة والمظافرة بعروة ال انفصال لها وال وينتظم إن شاء اهللا تعالى شمل المصالح أحسـن انتظـ
   . انفصام وتستقر قواعد الصلح على ما يرضي اهللا تعالى ورسوله عليه أفضل السالم والسالم

   " ما آان عليه رسم المكاتبة في الدولة الناصرية   " الحالة الثانية   

وهـو   :  " التعريـف   " قـال فـي   " آخر ملوك بني هوالآو ملك إيران   : ان بن خدابنداإلى أبي سعيد بهادرخ  " محمد بن قالوون 
آتـاب يكتـب فـي قطـع البغـدادي الكامـل يبتـدأ فيـه بعـد البسملة وسطر من الخطبة الغراء المكتتبة بالذهب المزمك بألقاب 

الحضرة الشريفة العالية   "   : بعدية إلى أن تساق األلقاب وهيسلطاننا على عادة الطغـراوات ثـم تكمـل الخطبـة وتفتتـح ب
لهوانها عليهم   " الملكيـة   " من غير أن يخلط فيها   " السلطانية األعظمية الشاهنشاهية األوحدية األخوية القانية الفالنية 

عـزاز السلطان ونصر األعوان وخلود األيام مـن إ  : وانحطاطها لديهم ثـم يدعـى لـه باألدعيـة المعظمـة المفخمـة الملوآيـة
   . ونشر األعالم وتأييد الجنود وتكثير الوفود

   . وغير ذلك مما يجري هذا المجرى

   . ثم يقال ما فيه التلويح والتصريح بدوام الوداد وصفاء االعتقاد ووصف األشواق وآثرة األتواق وما هو من هذه النسبة

   . بدعاء جليل وتستعرض المراسيم والخدم ويوصف التطلع إليها ويظهر التهافت عليهاثم يؤتى على المقاصد ويختم 
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بالذهب المزمك وآذلك آل ما وقع في أثنائـه مـن اسـم جليل وآل ذي   " وعنوانه   " وهـذا الكتـاب تكتـب جميع خطبته وطغراه 
ألحد من األنبياء أو المالئكة عليهـم السلـام أو ذآـر ديـن اإلسلـام من اسم اهللا تعالى أو لنبينا صلى اهللا عليه وسلم أو   : شأن نبيل

   . أو ذآـر سلطاننـا أو السلطـان المكتوب إليه أو ما هو متعلق بهما

   .  " آتابنـا وآتابكـم   " و   " لنـا ولكـم   " و   " عندنا وعندآـم   " مثاله 

   . آل هذا يكتب بالذهب وما سواه يكتب بالسواد

أعـز اللـه سلطانهـا وأعلـى   "   : فأما العنوان فهو بهذه األلقاب إلى أن ينتهي إلى اللقب الخاص ثم يدعى له بدعوة أو اثنتين نحـو
   . أو نحو ذلك  " شانهـا 

   . فقط  " بو سعيد بهادرخان   "   : آما آنا نكتب فنقول  " خان   " ثم يسمى اسم السلطان المكتوب إليه ثم يقال 

ويطمغ بالذهب بطمغات عليها ألقاب سلطاننا تكون على األوصال يبدأ بالطمغة على اليمين في أول وصل ثم على اليسار في 
   . ثاني وصل ثم علـى هـذا النمـط إلـى أن ينتهـي فـي اآلخـر إلـى اليميـن

   . وال يطمـغ علـى الطـرة البيضاء

   . ابة تارة يمنة وتارة يسرةوالكاتب يخلي لمواضع الطمغة مواضع الكت

والمكاتبـة إليـه فـي عـرض البغـدادي الكامل والطرة ثالثة أوصال والبسملة ذهب   : وبينـه فقـال  " التثقيـف   " وأوضـح ذلـك فـي 
ريفـة وثانيـه مـن والسطـر الـذي يلـي البسملـة الش  " الحمد للـه   " مزمك بألفات طوال بالمسطرة بخط الذهب ثم الخطبة وأولها 

   . أوائل الورق زائدان عن بقية السطور التي من أول السطر الثالث إلى آخر الكتاب

طرة ذهب باأللقاب الشريفة ثم بعد هذين السطرين   ( وهو موضع بيت العالمة الشريفة ) وبين هذين السطرين المذآورين 
   . ي يميـن الـورق علـى العـادةالمالصقين للطرة المذآورة بقية السطـور بهامـش جيـد فـ

   . وجميـع السطـور مكملـة إلـى آخر الورق ال يخلى فيها للطمغة مكان

الحضرة الشريفة العالية السلطانية   "   : وبعد الخطبة ما يناسب االبتداء إن آان أو الجواب إلى أن يتصل الكالم باأللقاب وهي
   .  " انية الشاهنشاهية الولدية العزيزية الملكية الفالنية األعظمية العالمية العادلية األآملية الق

   . ثم الدعاء

زيدت عظمتـه ودامـت   " والدعاء في أوساطه نحو   " الحضرة العالية   " تارة وتارة   " الحضرة الشريفة   " وفي أثناء خطابه 
   .  " معدلتـه وأعلـى اللـه مقامـه وأعز اهللا شانه 

   . والخطبة جميعها بالذهب المزمك

آالحق والعدل   : وبعدها باألسود خال ذآر اهللا تعالى أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم أو ما أضيف إليهما أو ما يعظم ذآره
   . وأمثالهما أو آل لقب أو نعت أو آلمة مضافة إلى المكتوب عنه أو المكتوب إليه أو ضمير فيهما فإنه بالذهب

   . بألقابه آاملة وفي آخرها الدعاء له من غير توقف والعنوان

الثانـي والثالث وهو مما يلي بيت العالمة   : وآان قد استقر من أمر العالمة الشريفة أن يكتب على جانـب يميـن السطريـن  : قال
   .  " المشتاق محمد   " 
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ذلك نظيـر الكتـاب الـوارد منـه فـي رجـب سنـة تسـع ورأيت بخط القاضي المرحوم ناصر الدين بن النشائي أن   : ثم قال
   . وعشريـن وسبعمائة

   . ثالثة أمور زائدة  " التعريف   " وقد ذآر في   : ثم قال

   . التنبيه عليها

   . أنـه يذآـر تعريفـه في العنوان - أحدهـا 

   .  " خان   " فيكتب بعد ذآر االسم 

   .  " بو سعيد بهادرخان   "   : فيقال

   . أنه تستعمل الطمغات على األوصال -ثانيهما 

   .  " الملكيـة   " أنـه ال يكتـب فـي ألقابـه  -ثالثهمـا 

وذآـر أنـه لـم يكتـب ألحـد بهـذه المكاتبـة بعـد السلطان أبي سعيد خال ما ذآر القاضي ناصر الدين بن النشائي أنه آتب نظير 
   . انذلك بعد أبي سعيد لطغاي تمرخ

   . ولو آتب بالمغلية آتب في القطع المذآـور  : قال

   . أمـا الملطفـات ففـي قطـع الثلث

محمد بن الحمد هللا الذي جعلنا بنعمته   " وهـذه نسخـة مكاتبـة آتـب بهـا المقر الشهابي بن فضل اهللا عن السلطان الملك الناصر 
نا نحمده على ما أوالنا ونشكره على ما والنا ونرغب إليه في مزيد ألطافه إخوانا وجمعنا على طاعته أصوًال ال تتفرق أغصا

التي شملت أقصانا وأدنانا ونشهد أن ال إلـه إال اللـه وحـده ال شريـك لـه شهـادة آالشمـس ال تـدع فـي الـأرض مكانا ونشهد أن 
لنكون آما شهبنا به بنانًا أو بنيانا صلى اهللا عليه  سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي شيد بنا لشريعته أرآانا وشد بعضنا ببعض

. وعلى آله صالة ال تتوانى ورضي اهللا عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وزادهم إحسانا وسلم تسليمًا آثيرًا    

هو الكتاب فإن من أعظم المبهجتـا لدينـا المنهجـات لطريـق السـرور إلينـا الملهجـات بوصـف أآـرم وارد علينا   : وبعد
الشريـف بـل السحـاب المطيـف بـل البحـر الـذي يقـذف دررًا ويقـص عن السحاب أثـرًا ويرفـع سـررًا ويطلـع قمـرًا ويطـول 
أوضاحـًا وغـررًا ويحـدث عـن العجائـب خبرًا بل ينشر الروض حبرًا ويهب الرياح سحرًا ويبرق ذهبه المموه آصاًال وبكرًا 

لشريفة العالية السلطانية األعظمية العالمية العادلية الشاهنشاهية األخوية القانية زادها اهللا شرفًا وأدام بها الصادر عن الحضرة ا
حسبـي وآفـى فإنـه وصـل صحبـة المجلـس السامي األمير   : تحفا وصاغ بها لكل سمع شنفا وأيدها بزائد مزيده حتى تقول

ف الدين مجد اإلسالم زين األنام جمال المقربين مرتضى الملـوك والسالطيـن الكبير المقرب المجتبى المرتضى المختار شر
ألقت الحـاج أحمـد األشقـر والشـوق إليـه شديـد والتطلـع إليـه آمثـل العيـد فقربنـاه إلينـا نجيـًا وتلقينـا منـه مهديًا وآأن السماء 

وعطفـت من مهندات البروق خلجا وقدت من سواد القلوب شطر آل  منه حليًا أو أقلت آوآبًا دريًا أو مـدت مـن المجـرة درجـا
سطر فيها وأغارت مقلة آل ريم قام بسواد ناظره يفديها وسرحنا منه الحدق في حدائق ونفحنا به للحقائب حقائق واستطلعنا 

ن أخباره وشوقًا إلى ما يهب بـه شموس االفتقاد واطلعنا منه على نفوس نفائس الوداد وصادف منا قلبًا صاديًا إلى ما يروق م
من نسيم دياره وتطلعنا إلى من يرد من رسله الكرام ويقص علينـا ما ال يستقصى من مواقع الغمام وعلمنا منه ومما ذآره 
المقرب الحاج شرف الدين أحمد ما للحضرة الشريفة عليه من نعمة يلتحف بمالبسها ويقتطف من مغارسها وتجري فـي 

   . زيـن بالكواآـب أفقـًا وتجـر علـى الكثبـان مـن الشمـوس رداء مخلقـًاالسيـف رونقـًا وت

وأحضرنا الحاج شـرف الديـن أحمـد بيـن أيدينـا الشريفـة وشملنـاه بحسـن مالحظتنـا التـي زادت تشريفـه وآان حضوره 
صيود وما حصلنا فيه على لذة ظفر إال ورآابنا الشريف بهيجان الصيد المحمود ونحن نلهج بذآره عند انتهاز آل فرصة في ال
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وتمنينا أن يكون له فيها مشارآة شهود أو أن يكون حاضرًا يرى آيف يسهل اهللا لنا بلوغ آل مقصود وخرج معنا إلى المصايد 
وتفرج على الصائد ورأى ما حف بموآبنا المنصور من ذوات الوبر والجناح وما سخـر لنـا مـن جيـاد الخيـال مـن الرياح 

فشاهد ما أوتينا من الملك السليماني في سرعة السير واختالف ما جم لنا من اإلنس والوحش والطير واستغرقت أوقاتنا 
الشريفة في السؤال عن مزاجه الكريم وما هو عليه من السرور المستديم والتأييد الذي انقلب به أولياؤه بنعمة من اهللا وفضل لم 

واللـه ذو فضـل عظيـم وتجـددت المسـرات بهـذه البشائـر المسرات وأضفنا هذه النعمـة يمسهم سوء واتبعوا رضـوان اللـه 
إلـى مـا نحمـد اللـه عليـه ممـا أدينـا به من النصر والظفر والتأييد والنعم التي توالت إلينا ونحن نرجو المزيد ونضاعف الحمد 

ينة وأنـارت فـي آفاقنـا أقمارهـا المبينـة وشملـت ملـوك اإلسلـام والشكر هللا على هذه المواهب التي أطافت بنا بطاقاتها الثم
   . نعمهـا من آل جانب وأشرقت شموسها حتى مألت بأنوارها المشارق والمغارب

وأما ما أتحفـت بـه مـن البلكـات الشريفـة فقـد وصلـت وتقبلـت وقبلـت وأآرمـت لـأن مهديهـا آريم وأعظمت ألنها تحفة من 
   . ثنينا عليه بما طاب وشكر بحرنا الزاخر جود أخيه السحابعظيم وأ

وأما اإلشارة العالية إلى تقاضي تجهيزة من المالآمين والسواقين فقد رسمنا باالنتهاء إليه ألنه ال فـرق بيننـا وبيـن أخينـا فيمـا 
ومنه ما آنا رسمنا باستعماله من البلكات  يخـص مراسمنـا جميعًا عليه وقد جهز من المالآمين والطين المختوم ما أمكن اآلن

باسمه الشريف وتأخر فلما فرغ جهز معه وبعد هذا نجهز من يتوجه إلى حضرته العالية ليجدد عهدًا ويؤدي إليه ودًا وما 
   . يتأخر إال ريثما تنجلي السحب المتوالية ويمكن التوصل سالمًا إلى حضرته العالية

ج أحمد أحضر إلينا ورقة آريمة بل درة يتيمية بخط يد الحضرة الشريفة فأعجبنا بها ووجدناها في فهو أن الحا  : وأما غير هذا
غاية الحسن التي ال يعد زهر الرياض لها مشبها وما رأينا مثل ما آتب فيها آأن السماء قد نظمت في سطورها النجوم الزهر 

وجرت بجامد ذهـب وسائـل   ! واستمد السحاب من طروسها الكرم  ! من دراريها فأآرم بيد آتبت سطورًا اعترف بها الرمح للقلم
دم وتنافسـت على إثباتها صحائفه وأقالمه ودويه والجور والبروق والديم وطلعت منها تباشير النجاح وتحاسد عليها مسك الليل 

ن لها صحيفة والبرق قلمًا وآافور الصباح واتفقت على معنى واحـد وقـد تنوعـت قسمـًا وأشرقـت فتمنت السماء أن تكو
فأرخصت قدر ياقوت في التقليب وحسنت بمحاسنها هجران حبيب لقد أوتيت من الخط غاية الكمال وبسطت يد ابن هالل فيه 

عن فم ابن هالل فأما الولي فإنه من أوليائها وأنواؤه مما فـاض مـن إنائهـا طالما حدق إليه أبو علي فاختطف برقه أباه مقله 
وفطن ابن أسد أنه لو أدرآه أبوه لنسي شبله فسبحان من صرف في يمينه القلم بل األقاليم ووهبه من أفضل آل شيء  "  ذلك 

 فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم  "  .  

الشريفـة مـا تفـض علـى أخينـا عقوده وتفاض بروده والحضرة  وقد أعيد المقـرب شـرف الديـن أحمـد وحمـل مـن المشافهـات
الشريفة ال نقطع أخبارها عنا التي تسر بأنبائه وتسيـر بنجـوم سمائه ال زالت مناقبه مسموعة والقلوب علـى مـا يجمـع آلمـة 

   . اإليمـان مجموعـة

   . إن شـاء اللـه تعالى

أنها في قطع الثلث وآذا ما يكتب به بالمغلبي   " التثقيف   " إلى هذا القان فقد ذآر في أمـا الملطفات التي آانت تكتب  -تنبيـه 
   . فإنه يكون في القطع المذآور

  لجملة الثانية في المكاتبات إلى من ملك توريز وبغداد

ثم محمد بن عبدجي ثم الشيخ   " موسى خان   " بعد موت أبي سعيد قـد تقـدم أنـه ملـك توريـز وبغـداد بعـد السلطـان أبـي سعيـد 
   . حسن الكبير ثم ابنه الشيخ أويس ثم ابنه حسن ثم أخوه أحمد

   . ومنه انتزعها تمرلنك

ثم موسى خان ثم طغاي تمرخـان بعـد أن ذآـر أنـه لـم يكتـب إلى أحد أنه ملك بعد أبي سعيد أرفاخان   " التثقيف   " وذآر في 
   . بعد أبي سعيد بالمكاتبة المتقدمة
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وهذا يدل   : ورأيت بخط القاضي ناصر الدين بن النشائي أن مكاتبة طغاي تمرخان آانت نظير مكاتبة أبي سعيد ثم قال  : ثم قال
   . على أنه لم يكاتب بذلك بعد أبي سعيد غير طغاي تمرخان المذآور

ن المقدم ذآـره مـن إنشـاء المقـر الشهابـي إلى موسى خا  " محمد بن قالوون   " وقد وقفت على مكاتبة عن الملك الناصر   : قلت
جوابًا عن آتاب ورد منه يذآر فيه النصرة على عدو له والقائم بتدبير دولته   " الدر الملتقط   " بـن فضل اهللا فيما ذآره صاحب 

   . يومئذ علي باشا

مـن   " إلى آخـر األلقـاب المناسبـة   " الحضرة الشريفة إلى   "   : بدأ فيها بعد االفتتاح بآية من القرآن الكريم في معنى النصر بقوله
   .  " الحمد هللا   " ثـم خطبـة بعـد ذلـك مفتتحـة ب   " أخيـه ومحبـه 

   .  " وبعد فقد ورد الكتاب الشريف   " ثم 

   .  " الحضرة الشريفة   " والخطاب ب 

   . واالختتام بالدعاء

   . إلى أبي سعيد لكني لم اقف على مقدار قطع الورق فيها وال صورة الكتاب وال خفاء في أن هذه نحو المكاتبة

   . وهذه نسختها

   . "  وقالـوا الحمـد للـه الـذي أذهـب عنـا الحزن إن ربنا لغفور شكور  "  

   .ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم  "  

إلى الحضرة الشريفة العالية السلطانية األعظمية العالمية العادلية األوحدية الشاهنشاهية القانية األخوية األخ العزيز الكبير 
   . المعظم موسى خان أعز اهللا سلطانـه وثبـت بسعـادة ملكـه أوطانه

   . محبه المخلص في حبه الصادق المودة له في بعده وقربهمن أخيه و

   . الحمد هللا الذي أيد اإلسالم بنصره وضيق على أعدائه مجال حصره وجدد بتأييده في زمانه ما تتحلى به أعطاف عصره

أسـره ونشهـد نحمده عن الدين الحنيف على نصرة أضاء لها الوجود بأسره وأوقعت آل خارجي على الدين والملك في قبضة 
أن ال إلـه إال اللـه وحـده ال شريك له شهادة يخلص قائلها غاية اجتهاده ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاهد في اهللا حق 

   . جهاده صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه صالة تستقل ببشائرها أعباء عباده وسلم تسليمًا آثيرًا

لحضـرة الشريفـة العاليـة السلطانيـة القانيـة أخينـا وولدنـا العزيز المؤيد بالنصر على وبعد فقد ورد الكتـاب الشريـف مـن ا
األعداء والفتح الوجيز ال زالت دولته الشريفة دائمة اإلقبال متزيـدة تزيد الهالل على يد المجلسين الساميين األميريين الكبيرين 

بالبشائـر بنصـرة اإلسلـام وتأييـد أخينـا علـى عدوه  -م اللـه تعالـى عزتهمـا أدا  " دلنجي وآـراي   "   : عضدي الملوك والسالطين
   . الخارجي على الدين والملك

وحمدنا اهللا تعالى على هذه النصرة وتضاعفت بها المسرة ونحن آنا خارجين بجميع العساآر والجيوش المنصورة اإلسالمية 
   . لنتساعد آلنا على نصرة اإلسالم

نا إال لما جاءت إلينا ممارى األخبار وما آنا تحققناهم ثم تحققنـا بحمـد اللـه تعالـى هـذه األخبـار وضربنا لها البشائر وما تأخر
في سائر األقطار وعرفنا بها عناية اهللا تعالى بأخذ المسلمين بنواصي الكفار وقيام الجناب الكريم العالي األمير الكبير النوين 

شا أعز اهللا تعالى نصرتـه فـي إعـادة الحـق إلـى أهلـه وصبـره على ما سبق به آل أحد إلى جميل فعله العادل المعظم علي با
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واجتهاده في هذا األمر االجتهاد الذي ما آان يطلب إال من مثله وآذلك الجنابات العالية األمراء النوينات األآابـر زيـدت 
عين عليهم في خدمة سلطانه ومن هـو أحـق بهم وأولى من عظيم عظم قانهم فإنهـم سارعـوا إلـى ما آان يجب ويت  ! سعادتهـم

وما من األمير النوين العادل علي باشا وبقية األمراء األآابر إال من قام بما آان عليه من العهود وبذل اجتهاده حتى حصل 
   . مـا هـو أحـق بـه وأولـىبحمد اهللا المقصود وما قصـروا فـي قيامهـم حتـى تسلـم المستحـق حقـه وميراثـه و

   . قد عملوا ما يجب عليهم وبقي ما يجب على الحضرة الشريفة من اإلحسان إليهم - جزاهـم اللـه الخير  -وهـم 

إنه مثل ولدنا فهو هكذا مثل الولد وأعز من الولد وآل أحد منا ألخيـه فـي االتفـاق علـى المصالـح   : وأما قول الحضرة الشريفة
ميـة عضـد ويد وذخر وسند وقد سبق من تآلف القلوب ما اشتدت به اآلن أواخيه وأضحى له منا شفقة الوالد على الولد اإلسال

وتوقير األخ ألخيه وقد أعدنـا رسله الكرام وحملناهم مشافهة ووصية للحضرة الشريفة في أمور تقتضيها مصلحته فإنه عندنا 
   . أعز من الولد

فيديم المواصلة بكتبه وأخباره السارة واهللا   " والوئام   " على مصالح اإلسالم وما فيه نظام آلمة الوفاق  وما القصد إال االتفاق
   . تعالى يديم مساره ويضاعف مباره إن شاء اهللا تعالى

التثقيف   " ولـم أقـف لهـذه المكاتبـة علـى قطع ورق والظاهر أنها في قطع النصف لما سيأتي أنه الذي عليه واعلم أن صاحب 
   . صاحب بغداد وتوريز وابنـه حسـن بعـده فـي ورق قطـع النصـف  : قد ذآر أن المكاتبة إلى الشيخ أويس  " 

لمقام الشريف العالي الكبيـري السلطانـي العالمـي العادلـي المجاهـدي المؤيدي المرابطي أعـز اللـه تعالـى أنصار ا  "   : ورسمهـا
   . بلقبـه الخـاص  " الفالنـي   " بلقب السلطنـة   " المنصوري الملكي الفالني 

   .  " ـام الشريـف القصـد مـن المق  " و   " أصدرناهـا إلـى المقـام الشريـف تهـدي وتبـدي   " والدعـاء بمـا يناسبـه 

   . ونحو ذلك  " أعز اهللا أنصاره   "   : ويختـم بدعاء يناسب مثل

   .  " المقام الشريف   " ومخاطبته ب 

   . إلى آخر األلقاب المذآورة  " المقام الشريف   " والعنوان 

   .  " أعز اهللا تعالى أنصاره   " والدعاء 

   .  " الشيخ حسن بهادرخان   "   : أن يقالمثل   " فالن بهادرخان   " وتعريفه 

   .  " أخوه   " والعالمة إليه 

  " ثم آتب له بعد ذلك   " المقام العالي   " وآان الشيخ أويس المذآور عند استقراره بتوريز وبغداد يكتب له   :  " التثقيف   " قال في 
   .  " المقام الشريف 

وهذه نسخة مكاتبة آتب بها إلى الشيخ أويس المقدم ذآره جوابًا عن آتاب ورد منـه مـن إنشاء القاضي تقي الدين ابن ناظر 
أعز اهللا تعالى أنصار المقام العالي وإلى آخر   : البتداء أمره على ما تقدم وهي  " المقام العالي   " الجيش حين آان يكتب إليه 

اهرًا زاهيًا بشرف سلطانه والفلك يجري بإزاز قدره وإحراز نصره مدى زمانه والفتك منه باألعـداء ألقابه وال زال الملك ز
يسـر األوليـاء مـن أهـل مودتـه وإخوانـه وسلـك جواهـر عقـد والئـه منظمـًا مـن اإلخلـاص بجمانـه وال برح مؤيدًا بأنصار 

   . ه في جميع أوطانهاإلسالم وأعوانه مجددًا سعده الذي يبلغه جميل أوطار

أصدرناه إلى المقام العالي تصف ما لدينا من المحبة التي ظهر دليلها بواضح برهانه وتبث إلينا مكنـون المـودة التـي تغنـى 
عـن صريـح القـول تبيانه وتبدي لعلمه الكريم أن آتبه الكريم ورد على يد فالن رسوله فأقبلنا عليه وصرفنا وجه الكرامه إليـه 
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علمنـا مـا تضمنـه مـن محبتـه ومواالتـه ومخالصتـه ومصافاتـه ومـا اشتمـل عليـه ضميـره مـن صحيح الوداد وصريح و
   . االتحاد وجميل االعتقاد وجزيل المخالصة التي يتم بها األمل والمراد

نا أسباب االئتالف التي عمرت أرجاء وأن المقام العالي جهز رسوله المشار إليه ليوضـح إلينـا ما هو عليه من ذلك وينهي إلي
الجهتين هنا وهنالك ويبـدي مـا تحملـه عنـه مـن المشافهـات وتفهمـه مـن الرسائـل واإلشـارات وقـد أحطنـا علمًا بذلك ووصل 

وما تحمله رسوله المذآور وتمثـل بمواقـف سلطاننـا المنصـور وشملـه إقبالنـا الشريـف وإنعامنا المطيف وسمعنا جميع آالمه 
من المشافهة الكريمة من عالي مقامه وشكرنا محبة المقام العالي ووده الجميل وأثنينا على مواالته التي ال نميد عنها وال نميل 

   . وابتهجنا بسالمة مقامه الجليل

تباته ومهماته واهللا تعالى وقد أعدنا فالنًا رسوله المذآور بهذا الجواب الشريف إلى المقام العالي أعز اهللا أنصاره فيتحف بمكا
  " أن المكاتبة إلى األشرف   " التثقيف   " يمده بالتأييد في حرآاته وسكناته ويعز نصره أما المنفرد بتوريز خاصة فقد ذآر في 

ف اهللا ضاع  " الـذي آـان قـد وثـب علـى تبريـز خاصـة فملكهـا فـي قطـع الثلث بقلم التوقيعات   " ابن عالء الدين تمرتـاش 
   . وبقية األلقاب والنعوت ومنها النويني  " تعالى نعمة الجناب العالي األميري الكبيري 

   . ثـم الدعاء

   .  " أخوه   " والعالمة   " صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالي وتوضح   " 

   .  " األشـرف بن تمرتاش   " وتعريفـه 

أخي   " تله واستولى على تبريز بعده استقرت مكاتبته آذلك وأنه آان يكتب في تعريفه ثـم ذآر أن أخي جق الذي وثب عليه وق
   . ال غير  " 

   . وقد ماتا وبطل ذلك  : ثم قال

وتعريفـه أبـو بكـر ابـن الخواجا المرحوم   " السامـي   " و   " االسـم   " وزيـر صاحـب تبريـز   " أبو بكر بن خواجـا علـى شـاه   " 
   . ي شاهعل

   . ولم أعلم وزر في زمن من من المتولين  :  " التثقيف   " قال في 

وتعريفه   " أخوه   " والعالمة   " العالي   " أحـد أمـراء األشرف بن تمرتاش صاحب تبريز في قطع الثلث الدعاء و   " عمـر بـك   " 
   .  " عمر بك   " 

   . حكه بزوال مخدومه وهذا ممن بطل  :  " التثقيف   " قال في 

 الجملة الثالثة في رسم المكاتبة إلى من انطوت عليه مملكة إيران   

الصنف األول   " ممن جرت عادته بالمكاتبة عن األبواب السلطانية في أيام السلطان أبي سعيد فمن بعده وهم ثمانية أصناف 
آفال المملكة بالحضرة في زمن القانات العظام آأبي سعيد ومن قبله من ملوآهم حين آانت المملكة على أتم   " الضرب األول 

ـدم فـي الكلـام علـى المسالك والممالك في المقالة الثالثة أن القائم بتدبير العسكر لهذه الدولة حيـن قـد تق  " األبهة وأعلى الترتيب 
آانـت قائمـة علـى نمـط القانيـة المتقـدم إلـى آخـر زمـن أبـي سعيد أربعة أمراء يعبر عنهم بأمراء األولس ويعبر عن أآبرهم 

   . ببكالري بك بمعنى أمير األمراء

   . أطلق عليه أميـر األلـوس أيضًاوربما 

   . والقائم بتدبير األمور العامة هو الوزير
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   . فأما األمراء المذآورون فقد آان آل من األمراء األربعة والوزير يكاتب عن األبواب الشريفة السلطانيـة

وأنه يقال   " أعـز اللـه تعالـى نصر الجناب الكريم   "   : أن المكاتبـة إلـى بكلـاري بـك فـي قطـع النصـف  " التعريـف   " وقـد ذآـر 
   .  " النويني   " لكل من األربعة 

وهم أمراء   : من سوناي وبنيه وآذلك سائر األمراء النوينات  : ومثل هذا مكاتبة أرتنا بالروم وأمير التومان بديار بكر  : ثم قال
   . التوامين

ن المكاتبـة إلـى الشيـخ حسـن الكبيـر أميـر األلـوس آانـت علـى مـا استقـر عليـه الحـال إلـى أ  " التثقيـف   " والذي ذآـره فـي 
أعـز اللـه تعالـى أنصـار الجناب الكريم العالي األميري الكبيري   "   : حيـن وفاتـه ببغـداد فـي قطـع الثلـث بقلـم التوقيعـات

عون   : اثي المثاغري المرابطي الممهدي المشيدي الظهيري النويني الفالنيالعالمي العادلي المؤيدي الزعيمي العوني الغي
اإلسالم والمسلمين سيد األمراء في العالمين ناصر الغزاة والمجاهديـن زعيـم جيـوش الموحديـن ممهـد الـدول عمـاد الملة 

أميـر األلـوس ظهيـر الملـوك والسالطيـن عضد أمير عـون األمـة آافـي الدولـة القانيـة آافـل المملكـة الشرقيـة آمـر التواميـن 
   .  " المؤمنين 

   .  " القصد مـن الجنـاب الكريـم   " و   " تبدي   " و   " أصدرناها إلى الجناب الكريم   "   : والدعاء أربع قرائن أو أآثر

   .  " أخـوه   " والعالمـة 

   .  " الشيـخ حسـن ألوس بك   " وتعريفـه 

ولمـا توفـي الشيـخ حسـن المذآـور إلـى رحمـة اللـه تعالـى لـم يقـم غيـره مكانـه فيمـا أظن وال آوتب   :  " التثقيـف   " ل في قا
   . أحد بعده بهذه المكاتبة

   . فـي ألقـاب النواب يعني بالمملكة المصرية والشامية  " الكافلـي   " والنويني فـي ألقـاب هـؤالء بـدل   : قال

   . وهو نعت يستعمل دائمًا ألهل تلك البالد وال يستعمل الكافلي أصًال  : ثم قال

   . في األلقـاب التـي أوردهـا فـي المكاتبة إلى الشيخ حسن الكبير  " الكافلي   " فقد أثبت هو   ! وهذا عجيب منه

ضاعـف اللـه تعالـى نعمـة   " أن رسـم المكاتبـة غليـه فـي قطـع الثلـث   " التعريـف   " وأما الوزير بهذه المملكة فقد ذآر فـي 
   . علـى عـادة المكاتبـات إلـى الوزراء بألقاب الوزارة  " المجلـس العالـي األميـري الوزيـري 

   . لهوانهـا لديهـم  " الصاحبـي   " وال يقال له   " وزيري ال  " فإن لم تكن له إمرة فيقال له   : قال

إلـى المكاتبـة إلـى وزيـر هـذه المملكـة وال إلـى األمـراء الثالثـة الباقين من أمراء األلوس بل   " التثقيـف   " ولـم يتعـرض فـي 
   . عدل عن ذلك إلى المكاتبة إلى الوزير ببالد أزبك

   . ا إن شاء اهللا تعالىسيأتي ذآرها في موضعه

آخر ملوك بني جنكزخان   : وقد محيت رسوم تلك المملكة وعفت آثارها بزوال ترتيب المملكة بموت السلطان أبي سعيد  : قلت
   . بهذه المملكة

وال مـا مضى الحتمـال طـرو مثـل ذلـك فيمـا بعـد فينسـج مـا يأتـي علـى منـ  : وإنما ذآرنا ذلك حفظًا لما آان األمر عليه
   . ويجرى في المستقبل على منهـاج الماضـي فاألمـور ترتفـع ثـم تنخفض وربما انخفضت ثم ارتفعت
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   .  " وتلك األيام نداولها بين الناس   "   : واهللا تعالى يقول

منهم محمد   : ـم جماعـةمنه  " التثقيـف   " قـد ذآـر فـي   " آفال المملكة بالحضرة بعد موت أبي سعيد   " الضرب الثاني 
   . الكازروني وزآريا وزيرا الشيخ أويس

صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي األجلي الكبيري   " وقد ذآـر أن رسـم المكاتبـة إلـى آـل منهما في قطع العادة 
   .  " وة الملوك والسالطين األوحدي المقدمي المنتخبي الفالني مجد اإلسالم بهاء األنام شرف الرؤساء أوحد األعيان صف

   . ثم الدعاء

   .  " فالن وزير الشيخ أويس بهادرخان   " وتعريفه   " االسم الشريف   " والعالمة 

   . الطواشي مرجان نائب القان أويس ببغداد ولقبه أمين الدين بالس  : ومنهم

   . بالياء  " السامي   " و   " والده   " ورسم المكاتبـة إليه 

   .  " خواجا مرجان   " وتعريفه 

   . محمد فلتان نائب الشيخ أويس أيضًا  : ومنهم

   . وذآر أن رسم المكاتبة إليه مثل المكاتبة إلى مرجان

   .  " االسم الشريف   " والعالمة 

   .  " فلتان نائب الشيخ أويس   "   : وتعريفه

ن أويس ومن في معناه مثل هؤالء آانت المكاتبة إلى آل منهم نظير مثله من آأحمد ب  : فإن اتفق أن أقيم لصاحب بغداد  : قلت
   . المذآورين بحسب ما يقتضيه الحال

الصنف الثاني ممن جرت العادة بمكاتبته بمملكة إيران عن األبواب السلطانية صغار الملوك المنفردين ببعض البلدان والحكام 
الكلـام علـى المسالـك والممالـك أن مملكـة إيـران تشتمـل علـى عـدة من األقاليم داخلة بها ممن هو بمملكة إيران قـد تقـدم فـي 

   . في حدودها منتظمة في سلكهـا

   . جملـة مـن المكاتبـات عـن األبـواب السلطانيـة إلى بعض هؤالء الملـوك  " التعريـف   " وقـد ذآـر فـي 

   . لمواضـع وزاد عليـه عـدة مكاتبـاتفـي بعـض ا  " التثقيـف   " وخالفـة فـي 

وهـا أنـا أذآـر مـا ذآراه من ذلك وأزيد ما اتفق زيادته مميزًا لكل إقليم من أقاليم هذه المملكة بمن فيه فممن جرت العادة 
بمكاتبته من الملوك والحكام بالجزيرة الفراتية مما بين دجلة والفرات من ديار بكر وربيعة ومضر وغيرها على ما تقدم ذآره 

   . مقالة الثالثةفي المسالك والممالك في ال

وقد تقدم في المسالك والممالك أنها مدينة ذات قلعة حصينة بديار بكر من هذه الجزيرة وأنها بيد بقايا بني  - صاحـب مارديـن 
   . أرتق المستقلين بملكها من قديم الزمان وإلى اآلن

ه تعالـى نصـرة المقـر الكريـم العالـي الكبيـري الملكـي الفالنـي أعـز اللـ  "   :  " التعريـف   " ورسـم المكاتبـة إليـه فيمـا ذآـره فـي 
   . ومـا أشبـه ذلـك  " الصالحي الشمسـي   " يعنـي باللقـب الملوآـي واللقـب المضـاف إلـى الديـن مثـل   " الفالنـي 
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   . ثـم الدعاء

   .  " وتبدي لعلمه الكريم   "   " أصدرناها إلى المقر الكريم   "   : ثم يقال  :  " التثقيف   " قال في 

   .  " فيتقدم أمره الكريم   " 

   .  " فيحيط علمـه الكريـم بذلك   " ويختم بما صورته 

   . والدعاء

   .  " أخوه   " والعالمة 

   .  " صاحب ماردين   " وتعريفه 

   . وورقـه قطـع العـادة

ويتعين أن تكون ألقابه إلى آخر اللقب الملوآي سطرين سواء وأن يكون لقبه العادي آالفخري مثًال أول السطر   : ثـم قـال
   . الثالث

   .  " الصالح شمس الدين صالح   " ثالثـة صـدور لمكاتبـة تتعلق بصاحبها في زمانه وهو   " التعريـف   " وقـد ذآـر فـي 

   . هـذه طريقـة الملك الصالح  : وال زال ملكًا تاجه المدائح ومنهاجه المنائح وطريقته إذا وصفـت قيـل -أحدها 

   . أصدرناها إليه وشكرها تسوقه إليه حداة الرآائـب

   . لعلم الكريموتشـوق منـه إلـى لقـاء الحبائب وتثني على مكارمه التي آلما أقلعت منها سحائب أعقبت بسحائب وتوضح ل

وال زالت شمسه في قبة فلكها وسماء ممالكه مملوءة حرسـًا شديـدًا وشهبـًا بملكهـا ونعمه تتعب البحار إذا وقفت في  -الثاني 
   . طريقها والغمائم إذا جازت في مسلكها

سرع مواهبه إلى وفود أصدرناها إليه والسالم متنوع على آرمه متضوع بأطيب من أنفاس المسك في نعمه متسرع إليه ت
   . حرمه

   . وتوضح للعلم الكريم

وال زالـت العفـاة تلتحـف بنعمائـه وتنتجـع مساقـط أنوائه وتستضيء منه بأشرق شمس طلعت من الملك في سمائه  -الثالـث 
عذر الياقـوت إذا أصدرناها وثناؤها يسابق عجًال ومدائحها تجيـد مترويـًا ومرتجًال وشكرها لو رصع مع الجواهر ألقام 

   . اآتسـى خـده الحمـرة خجـًال وتوضح للعلم الكريم

وعلى نمط هذه الصدور يجري الكاتب فيما يكتبه إلى صاحبها مناسبـًا لحالـه لقبـه بحسب ما يقتضيه الحال من   : قلت
   . المناسبات

مـن وفاة   : جوابًا عمـا ورد بـه آتابـه  " صالح  الصالح شرف الدين محمود بن الصالح  " وهذه نسخة آتاب آتب به إلى الملك 
   . والده المنصور أحمد
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وال زال  -أعز اهللا تعالى نصرة المقر الكريم إلى آخر ألقابه   : نقلتها من مجموع بخط القاضي تقي الدين ابن ناظر الجيش وهو
له األجر في أآرم ملك انتقل إلى جنات النعيم وهنأه بما الملك باقيًا في بيته الكريم والفلك جاريًا بإظهار شرفه العميم وأعظم 

أورثـه من ذلك المحل األسنى الذي هو األولى فيه بالتقديم وضاعف لسلطانه الصالح علو جده بما منحه من ملكه الموروث 
   . عن المنصور أبيه والصالح جده وبما خصه من إقبالنا الشريف وإحساننا المستديم

الود الثابت الصميم مهنئة له بقيامه بأمور مملكته التي تجملت بمحمود صفاته ومن سلف من أسالفه في  أصدرناها معربة عن
الحديث والقديم مبدية لعلمه الكريم أن مكاتبته الكريمه ومخاطبته التي فحضت من الدر نظيمه وردت على أبوابنا الشريفة على 

وعلمنا ما تضمنتـه مـن استمسـاك المقـر الكريـم بأسبـاب الـوداد واقتفائـه فـي  يد فالن فأقبلنا عليها وألفتنا وجه الكرامة إليها
ذلـك سبيـل اآلبـاء واألجـداد ومـا شرحـه فـي معنـى ما قدره اهللا تعالى مـن وفـاة والـده طـاب ثراه مستمرًا على اإلخالص في 

إلـى الجنـة وقـد خلـف مـن خلفـه وارتضـى  - اللـه تعالـى إن شـاء  - الطاعة الذي لم يكن شانه شين وال اعتراه وأنـه مضـى 
من أنه إن اقتضت مراسمنا الشريفة وآراؤنا العالية أن   : بمـا نـال مـن الرضـا عما قدمه من العمل الصالح وأسلفه وما أبداه

من إحسان بيتنا الشريف الذي بدأ يقوم مقامه ويرعى في حقوقه ومصالح تلك المملكة ذمامه فنرسم بإجرائه على السنة المعتاده 
به وأعاده وإال فتبرز األوامر الشريفة بمن يسد اختاللها ويسدد أحوالها ويشيد مبانيها ويصلح أعمالها ليقصد المقام الشريـف 

اره من مشافهتـه بأبوابنـا الشريفـة سالكـًا سبيل الطاعة المبين منتظمًا في سلك أوليائنا المقربين إلى غير ذلك مما حمله ألستاد د
وجميـل مقاصـده ووافـر محبتـه وطاعتـه وقـد أحطنـا علمـًا بذلـك وسمعنـا المشافهة المذآورة وشكرنا محبته المأثورة 

وإخالصه في الخدمة الشريفه وجميل المواالة لتي تمنحه تكريمه وتشريه واستمساآه بسنة آبائه الكرام واجتهاده في المناصحة 
تسامى من مثله وال تسام ونحن نعرف المقر الكريم أن محله ومحل بيته الكريم لم يزل لدينا رفيعًا مقداره والطاعة التي ال 

عاليًا مناره وأن مكانته من خواطرنـا الشريفـة متمكنـة ومنزلتـه قـد صحـت أحاديثهـا المعنعنـة وهـو األحق بمحل ملكه 
وقد اقتضت آراؤنا العالية أن يقوم مقام والده المرحوم ويحل محل هذه  واألولى بأن يكون من نظام عقود ملوآه واسطة سلكه

السلطنة ليعلو قدره بإقبالنا الشريف على زهر النجوم وليجلـس بمكانـه وليبسـط المعدلـة لتكـون حليـة زمانـه وليستنصـر علـى 
على الوداد وليستمسك بعرى اإلخلـاص المبـرأ  أعدائنـا وأعدائه بأنصار الملك وأعوانه وليستقر على ما هو عليه من المحافظة

أن ممن يكتب إليه عن   " التثقيف   " مـن شوائـب االنتقـاد وليقتـف فـي ذلـك سبيـل سلفـه الكريـم وليواصـل واعلم أنه قد ذآر في 
   .  " بهـادر   " األبواب السلطانية من أتباع صاحب مارديـن نائبـه وذآـر أنـه آـان اسمـه فـي زمنـه 

  " وأن رسـم المكاتبـة إليـه االسـم والسامـي بغيـر ياء وآذلك نائب الصالحية من عمل ماردين وأن رسم المكاتبة إليه االسم و 
   .  " مجلس األمير 

   . فليجر الكاتب على سنن ذلك إن احتيج إلى مكاتبتهما

   . دجلة والفرات وهي مدينة من ديار بكر من بالد الجزيرة بين - صاحب حصن آيفا 

أن صاحبها من بقايا الملوك األيوبية وممن تنظر إليه ملوك   " التعريف   " وقد تقـدم في الكالم على المسالك والممالك نقًال عن 
   . لمكان والئهم القديم لهم واستمرار الوداد اآلن بينهم  : مصر بعين اإلجالل

العالمي   " باللقـب الملوآـي   " أدام اهللا نعمة المجلس العالي الملكي الفالني   "   :  " يف التعر  " ورسـم المكاتبة إليه فيما ذآره في 
عز اإلسالم والمسلمين بقية   " باللقب المتعارف   " العادلي المجاهدي المؤيدي المرابطي المثاغري األوحدي األصيلي الفالني 

وربما   " الموحدين شرف الدول ذخر الممالك خليل أمير المؤمنين  الملوك والسالطين نصرة الغزاة والجاهدين زعيم جيوش
   . إذا صغر  " عضد أمير المؤمنين   "   : قيل

أدام اهللا تعالى نعمة المجلس العالي الكبيري العالي   "   : إن مكاتبته  : مـا يخالـف فـي بعـض ذلـك فقال  " التثقيـف   " وذآـر فـي 
   . باللقب الملوآي واللقب المتعارف  " بطي المثاغري األوحدي الفالني المجاهدي المؤيدي المرا

   . عز اإلسالم والمسلمين زعيم جيوش الموحدين  " 

   .  " ذخر الملة سليل الملوك والسالطيـن عضـد أميـر المؤمنيـن 
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   . ثـم الدعـاء

   . صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس العالـي  " 

   . أخوه  " والعالمة   " 

   .  " صاحب حصن آيفا   " وتعريفه 

   . والكتابة إليه في قطع العادة  : قال

   . صدورًا لمكاتبته  " التعريف   " قد ذآر في 

واستعاد به من الدهر من عهود سلفه ما تسلف وحاز له من مواريث الملك أآثر مما خلـى لـه أولـه ومـا خلـف وحـط   : صدر
أما المستجير به فيتحصن وأمـا فضلـه فال يكيف وأعان السحاب الذي آل عن مجاراته   : للرحال في حصن آيفا به على ملك

   . ويجري هو وال يتكلف

أصدرت هـذه المكاتبـة إليـه ونوءهـا يصـوب وألالؤهـا تشـق بـه الظلمـاء الجيوب وثناؤها على حسن بالئه في طاعة ربه 
   . ًا صبرًا آما تعودتم يا آل أيوبصبر  : يقول له

وشد به بقية البيت وحيا ظلله البالي وأحيا رسمه الميت وذآر به من زمان سلفـه القديـم مـا ال يعـرف فيـه هيـت   : صدر آخر
وأبقـى منـه ملكـًا مـن بنـي أيـوب ال يثنـي وعده اللي وال يقال في ليت ونور الملك بغرته ال بما قرع السمع عن الشمع وورد 

   . هيهات آم خلفت مثلك خلفي وخليت  : منه جوادًا لـو عينـه أخـوه السحـاب علـى السبق لقال لهالمصابيح من الزيت وحفظ 

قـال فـي  - أصدرت هذه المكاتبة إليه أعز اهللا جانبه والتحيات موشحة بنطقها مصبحة لسجايـاه الكريمـة بخلقهـا ملـوك آيلـان 
   . رد بملكه على ضيق بالدهـم وقـرب مجـاورة بعضهـم من بعضوهم جماعة آل منهم مستقل بنفسه منف  : التعريف  " 

   . وقد تقدم الكالم على بالدهم في المسالك والممالك

   . ورسلهم قليلة وآتبهم أقل من القليل  :  " التعريف   " قال في 

   . آيفـانحو ما يكتب إلى صاحب حصن   " التعريف   " ورسـم المكاتبـة إلى آل منهم على ما ذآره في 

   . إلى آخر ما تقدم هناك  " أدام اهللا تعالى نعمة المجلس العالي الملكي الفالني   "   : يعنـي يكتـب لكـل منهـم

   .  " الجناب   " إال صاحب بومن فإنه يكتب له ب   :  " التعريف   " قال في 

   . وهو مثلهم في بقيـة األلقاب

م أر لهـم مكاتبـة وال آتـب لهـم فـي مـدة مباشرتـي بديـوان اإلنشـاء الشريف شيء غير أني رأيت ولـ  :  " التثقيـف   " قـال فـي 
   .  " حرم الدين   " بخط المولى القاضي المرحوم زين الدين خضر أنه آتب أمثلة شريفة إلى جماعة منهم 

   .  " الجناب   " ى مكاتباتهم وأنه يكتب إليه وهذا هو الذي ذآر القاضي شهاب الديـن أن مكاتبتـه أعلـ  : ببومن ثم قال

   . وما يبعد أن الجماعة الذين آتـب إليهـم على ما ذآر القاضي زين الدين المشار إليه هم من جملة ملوك آيالن  : قال

   . وهم نبوباذ شاه وسالوك ولده في قطع العادة  : ثم عدد من آتب إليه منهم فقال
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  : خلد اهللا تعالى سعادة الجنابين الكريمين العاليين الكبيريـن العادلييـن المجاهدين المرابطيين الملكيين  "   : ورسم المكاتبة إليهما
   .  " الشرفي الوسيفي 

   .  " أخوهمـا   " والدعاء والعالمـة 

   . والعنـوان ناصر الدين بهلوان وشرف الدين شرف الدولة صاحبا الهجان مثل ذلك سواء

   . ين صاحب دشت آذلكفلك الد

   . حسام الدين صاحب بومن آذلك

وقيل إن حسام الدين هذا آان صاحب بومن وصاحبها اآلن أخوه على ما ذآره   : ثم قال نقًال عن ابن الزيني خضر أيضًا
   . محمود بن إبراهيم بن اسفندار الكيالني حين آتب إليهم

   . ما تقدم في المسالك والممالكوهؤالء هم ملوك آيالن وهذه مدنهم على   : قلت

   . ومـا يبعـد  : حتـى قـال  " التثقيـف   " والعجـب آيـف وقـع الشـك فـي ذلـك مـن صاحـب 

أو جهل الكاتب   " التعريف   " وأمـا التسويـة فـي اآلخـر بيـن صاحـب بومـن وغيـره فيجـوز أن قـدره انحـط بعد زمن صاحب 
   . الثاني مقداره

   . صاحب هراةوهي مدينة من خراسان

   . وال يجري على األلسن اآلن إال صاحب هرى  :  " التعريف   " قال في 

   . وآان ملكها الملك غياث الدين  : قال

   . ولم أسمع أعجميًا يقول إال قياس الدين

   . لة رفيع عليهوآان ملكًا جليًال نبيًال مفخمًا معظمًا له مكانة عند الملوك الهوالآوهية ومنز

وآـان بينـه وبيـن النويـن جوبـان مـودة أآيـدة وصداقـة عظيمة فلما دارت به دوائر الزمان وأفضت به الحـال إلـى الهـرب 
لجـأ إلـى صاحـب هـرى هـذا علـى أنه يسل له الوصول إلى صاحب الهند أو إلى ملك ما وراء النهر فأجابه وأنزله وبسط أمله 

اع حتى اطمأن إليه فأصعده إلى قلعته ليضيفه فصعد ومعه ابنه جلوقان وهو ابنه من خوندة بنت السلطان خدابندا وأسر له الخد
   . وجلوقان هـذا هـو الـذي أجيـب إلى تزويجه ببنت السلطان الملك الناصر وعلى هذا تمت قواعد الصلح

الآو بشبهة أنه ابن بنت خدابندا وأنـه لـم يبـق بعـد أبـي سعيـد وبنـى جوبـان أمـره علـى أنـه بعد التزويج يأخذ له ملك بيت هو
   . من يرث الملك سواه

   . ثم يستضيف له ملك مصر والشام بشبهة أن بنت صاحب مصر هي التي ترث الملك من أبيها فحالت المنايا دون األماني

وقـد تقـدم فـي  -راتية من هذه المملكة الحاآـم بشمشـاط الحكام بهذه المملكة من جرت العادة بمكاتبته من الحكام بالجزيرة الف
   . الكلـام علـى المسالـك والممالك أنها بلدة من ديار مضر بين آمد وخرت برت

   . بالياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه   :  " التثقيف   " قال في 
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   . والعالمـة االسـم

   .  " الحاآم بشمشاط   " وتعريفـه 

   . وقـد تقـدم فـي المسالـك والممالـك أنهـا قاعـدة ديـار بكـر -لحاآـم بميافارقيـن ا

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه   :  " التثقيف   " قـال في 

   . والعالمة االسم

   .  " الحاآم بميافارقين   " وتعريفه 

   . والممالـك أنهـا مدينـة مـن ديـار بكروقـد تقـدم فـي المسالـك  -الحاآـم بجيـزان 

   . بالياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه   :  " التثقيف   " قال في 

   . والعالمة االسم

   . في جملة األآراد  " التثقيف   " وهـو معـدود فـي   " الحاآـم بجيـزان   " وتعريفه 

   . لك والممالك أنها ميدنة صغيرة على دجلة من غربيهاوقد تقدم في المسا - الحاآم بجزيرة ابن عمر 

   . باليـاء  " السامـي   " ورسـم المكاتبـة إليـه   :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . والعالمـة لـه االسـم

   .  " الحاآم بجزيرة ابن عمـر   " وتعريفـه 

   . آـان بهـا عـز الديـن أحمـد اليخشـي  : فـي جملـة األآـراد وقـال  " التثقيـف   " وذآـره فـي 

   . بغيـر يـاء  " السامـي   " وذآـر أن رسـم المكاتبـة إليـه االسـم و 

   .  " أحمد بن سيف الديـن اليخشـي الحاآـم   " وتعريفه 

واستقـر بعـد وفاتـه ولـده عيسـى وورد آتابـه فـي صفـر سنـة أربـع وستين وسبعمائـة أخبـر فيـه بوفـاة والده واستقراره 
   . مكانه

   . على أنه قد ذآر معبرًا عنه بصاحب الجزيرة وسماه بكلمش

   . بغير ياء  " السامي   " وذآر أن المكاتبة إليه االسم و 

   . د تقدم فـي المسالـك والممالـك أنهـا مدينـة مـن ديـار ربيعـةوق - الحاآم بسنجار 

وآان قد آتب لشيخو الحاآم بها مرسـوم شريـف بـأن يكـون نائبـًا بهـا حسـب سؤالـه فـي سنـة ثلـاث   :  " التثقيف   " قـال فـي 
   . وستيـن وسبعمائـة
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   . بغير ياء  " السامي   " وآتب له حينئذ   " األمير  مجلس  " وآانت المكاتبة إليه أوًال االسم و   : قـال

   . وقد تقدم في المسالك والممالك أنها قلعة بين سنجار والموصل -الحاآم بتقل أعفر 

   . بالياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه   :  " التثقيف   " قال في 

   .  " الحاآم بتل أعفر   " والعالمة له االسم وتعريفه 

   . وقـد تقدم في المسالك والممالك أنها قاعدة بالد الجزيرة آلها في القديم حيث آانـت بيـد الجرامقـة - الحاآـم بالموصـل 

   .  " السامي   " و   " صدرت   " والمكاتبـة إليـه في قطع العادة االسم و   :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   .  " الحاآم بالموصل   " وتعريفه 

   . عند استقراره نائب السلطنة بها  " والده   " ورأيت في بعض الدساتير أن العالمة استقرت له 

   . وقـد تقـدم فـي المسالـك والممالك أنها بلدة على الفرات - الحاآـم بالحديثـة 

   . باليـاء  " السامـي   " ورسـم المكاتبـة إليـه االسـم و   :  " التثقيف   " قال في 

   .  " الحاآم بالحديثة   " تعريفـه و

   . وهي غير حديثة الموصل

   . وهي بلدة شرقي دجلة تعد في بالد العراق

   . وقـد تقـدم في المسالك والممالك أنها بلدة صغيرة على جزيرة في وسط الفرات -الحاآـم بعانـة 

   . باليـاء  " السامـي   " ورسـم المكاتبـة إليـه االسـم و   :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   .  " الحاآـم بعانة   " وتعريفـه 

   . بغير ياء  " السامي   " ورأيت في بعض الدساتير أن المكاتبة إليه 

   . صاحـب تكريـت  " التثقيـف   " وفـي  - الحاآـم بتكريـت 

   . ن دجلة والفراتوقـد تقـدم فـي المسالـك والممالـك أنها مدينة مـن آخـر مـدن الجزيـرة بي

ورسم المكاتبة إليه مثل الحاآم الحاآـم بقلعة آشاف   :  " التثقيف   " قال في  وقد تقدم في المسالك والممالك أنها في الجنوب عن  -
   . من بالد الجزيرة مرة ومن عراق العجم أخرى  " تقويم البلدان   " الموصل بين الزاب والشط وأنه عدها في 

   . بإثبات األلف والالم  " التثقيف   " في  وأنه أوردها

   . باليـاء  " السامـي   " ورسـم المكاتبـة إليـه مثـل حاآمـي عانـة والحديثـة فتكـون المكاتبـة إليـه   :  " التثقيـف   " قال في 

   . بغير ياء  " السامي   " ورأيـت فـي بعض الدساتير أن المكاتبة إليه 
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   .  " الحاآم بقلعة آشاف   " وتعريفه 

   . وهـي سعـرت -الحاآـم بإسعـرد 

   . قـد تقـدم فـي المسالـك والممالك أنها مدينة من ديار ربيعة

   .  " مجلـس األميـر   " ورسـم المكاتبـة إليـه   :  " التثقيـف   " قال في 

   . وحينئـذ فتكـون فـي قطـع العـادة

   . سموالعالمـة اال

   .  " الحاآم بإسعرد   " وتعريفه 

   . ويقال لها حنا -صاحب حاني 

   . وهي مدينة من ديار بكر

   . أن صاحبها تاج الدين  " التثقيف   " وقد ذآر في 

   . بغير ياء  " والسامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم 

   . من جرت العادة بالمكاتبة إليه بالجانب المختص ببني جنكزخان من بالد الروم من مارية وما معها

   . أرتنا الذي آان قائمًا بهذه البالد عن بني هوالآو من التتر

ـي العادلـي المؤيـدي ضاعف اهللا تعالـى نعمـة الجنـاب العالـي األميـري الكبيـري العالم  "   : ورسم المكاتبة إليه في قطع الثلث
العونـي الزعيمـي الممهدي المشيدي الظهيري النويني الفالني عز اإلسالم والمسلمين سيد األمـراء فـي العالميـن نصـرة 

   .  " الغـزاة والمجاهديـن زعيـم الجيـوش مقـدم العساآـر آهـف الملـة ذخر الدولة ظهير الملوك والسالطين سيف أمير المؤمنين 

   . عاء والسالموالد

   .  " أخوه   " والعالمة 

   . أنـه آتـب إلـى ولـده محمـد بعـده آذلـك فـي قطـع الـورق والمكاتبـة والعالمـة  " التثقيـف   " وذآر في 

علي   "   : عريفهوآتب ت  " والده   " وأنـه آتـب إلـى علـي بـك بـن محمـد المذآـور بعـده آذلـك إال فـي العالمـة فإنـه استقرت له 
بصاحـب   " العريـف   " وعبـر عنـه فـي  -من جرت العادة بمكاتبته من الحكام ببالد العراق الحاآـم بهيـت   " بك ابن أرتنا 

   . هيـت

   . وقـد تقدم في المسالك والممالك أنها شمالـي الفـرات مـن أعمـال بغـداد

   .  " الحاآم بهيت   " بالياء وتعريفه   " السامي   " ة إليه االسم و ورسم المكاتب  :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . وقد تقدم في المسالك والممالك أها بلدة بالقرب من مرسى الحلة -الحاآـم بالقنيطـرة 
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   . باليـاء  " السامـي   " والمكاتبة إليـه   :  " التثقيف   " قال في 

   . والعالمـة االسـم

   .  " الحاآـم بالقنيطـرة   " وتعريفـه 

   . بغيـر يـاء  " السامـي   " وآخـر مـا استقـرت مكاتبتـه عليـه   : ثـم قـال

   .  " بإبراهيـم صاحب القنيطرة   " وعبـر عنـه فـي موضـع آخـر 

   .  " السامي   " وذآر أن المكاتبة إليه االسم و 

   . وأن تعريفه اسمه خاصة

   . بصاحـب إربـل  " التثقيـف   " وعبر عنه في  -الحاآم بإربل   " وهي عراق العجم   " 

   . آـان بهـا الشريـف عالء الدين علي الدلقندي ثم استقر بها الشريف يحيـى ثـم استقـر بهـا علـي ولـده  :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . ثالث وسبعين وسبعمائة أسد الدين أسد والمستقر بها اآلن على ما تحرر في سنة  : قـال

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم و 

   .  " الحاآم بإربل   " وتعريفه 

   . قيشان  " التثقيف   " وسماها في  - صاحب قاشان 

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه 

   . التـرك بتمـر قابـوالمعروفة عنـد  -صاحب باب الحديد 

   . وهـي بـاب األبـواب

آان بها آاووس وآتب إليه جواب في ثانـي عشـر ربيـع الـأول سنـة اثنتيـن وستيـن وسبعمائـة أويـس   :  " التثقيـف   " قـال فـي 
   . فـي قطع الثلث والدعاء والعالي

   . وتعريفه اسمه ال غير

   . وقـد تقـدم فـي المسالـك والممالـك أنهـا قاعدة بالد فارس -م ببالد فارس الحاآـم بشيـراز من جرت العادة بمكاتبته من الحكا

   . والمستقـر بهـا علـى مـا تحـرر فـي سنـة ثلـاث وسبعيـن وسبعمائـة  :  " التثقيف   " قال في 

   . شـاه شجـاع أخـو شاه ولي

   . ـن ديـوان اإلنشـاء وال وقـف علـى مكاتبـة إليـهوذآر أنه لـم يكتـب إليـه فـي مـدة مباشرتـه م
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إن   : غيـر أنـه يمكـن أن تكـون المكاتبـة إليـه نظيـر المكاتبة إلى األشراف تمرتاش المستولي على تبريز فإنه قال  : ثـم قـال
   . شيـراز قـدر تبريـز ونظيرهـا

وبقيـة   " ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العالي األميري الكبيري   "   : فعلـى هـذا يكـون رسـم المكاتبـة إليه في قطع الثلث
   . األلقـاب والنعـوت

   . آمـا فـي مكاتبة المستولي على تبريز  " النوينـي   " ويكـون فيهـا 

السيرجان وأن  وقد تقدم في المسالك والممالك أن قاعدة آرمان القديمة - من جرت العادة بمكاتبته ببالد آرمان صاحب هرمز 
هرمز فرضه آرمان وأنها خربها التتر عند خروجهم على تلك البالد بكثرة الغارات وانتقل معظـم أهلهـا إلـى جزيـرة ببحيـرة 

   . بحـر فـارس علـى القـرب منهـا تسمـى وزرون

ق فـي سنـة ثالث عشرة وثمانمائة ابـن الظاهـر برقـو  " الملـك الناصـر فـرج   " وقـد آتب إلى صاحبها عن سلطـان العصـر 
   . مفاتحة في قطع

قد تقدم في المسالك والممالك أنها  - من جرت العادة بمكاتبته من بالد أرمينية وأران وأذربيجان النائب بخالط من أرمينية 
   . آانت قاعدة بالد الكرج

   . ويقـال إن حاآمهـا مـن األآـراد واسمـه أبـو بكـر ابـن أحمـد بـن أزبـك  :  " التثقيـف   " قال في 

   . بالياء فيكون في قطع العادة  " السامي   " ورسـم المكاتبة إليه االسم و   : ثـم قـال

   .  " النائب بخالط   " وتعريفه 

   . وهـي أرزن الـروم - الحاآـم بحصـن أرزن 

   . عالء الدين علي بن قرا - علـى ما اتضح آخرًا في رمضـان سنـة سـت وسبعين وسبعمائة  -وهـو   :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . وردت مكاتبته أن صاحب حصـن آيفـا ابـن خالـه

   . ال نقصمثـل صاحـب حصن آيفا من غير زيادة و  " التثقيـف   " ورسـم المكاتبـة إليـه علـى مـا فـي 

   . باليـاء  " السامـي   " قـد ذآـر أن المكاتبـة إليـه   " التعريـف   " على أنـه فـي 

   . والصحيح ما تقدم فإني آتبت إليه بهذه المكاتبة مرات وهو المتداول بين الموالي الجماعة إلى آخر وقت  :  " التثقيف   " قـال فـي 

   . وقد تقدم في المسالك والممالك أنها في آخر بالد الروم من جهة الشرق

   . أنـه آـان فـي زمانـه األميـر شـرف الديـن أبـو بكـر  " التعريـف   " قد ذآر فـي  - صاحب بدليس 

   . إنـه يتهـم بمذهـب النصيرية  : وقـال

   . وبلده صغيره ودخله يسير وعمله ضيق  : ثم قال

   . طريق المارة وقصاد األبواب السلطانية إلى األردو إذا لم يكن بالعـراق ولـه خدمـة مشكـورةوهو 
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   . في جملة األآراد  " التثقيف   " وعـدة فـي 

   . أسـوة األمـراء  " صدرت هـذه المكاتبـة إلـى المجلس السامي األميري   "   : ورسم المكاتبة إليه  :  " التعريف   " قال في 

  " أنـه آـان بهـا ضيـاء الديـن أبـو الفـوارس الروشكي أخو الغرس بالو وأن المكاتبة إليه االسم و   " التثقيـف   " وذآـر فـي 
   . بالياء  " السامي 

   .  " صاحـب بدليس   " وتعريفه 

. وأنه استقر بعده ولده الرحاح وآوتب بمثل ذلك سنة ثالث وخمسين وسبعمائة    

   . وهي موغان - وقان صاحب م

   . ميوغـان  " التثقيـف   " وسماها في 

بغير   " السامي   " وآـان بهـا محمد شاه بن أميرشاه وآتب إليه مستجدًا في سنة سبع وستين وسبعمائة   :  " التثقيـف   " قـال فـي 
   . ياء

   . وهي حصن زياد -النائب بخرت برت 

  " لة ترآمان البالد الشرقية وذآـر أن اسمـه يومئـذ باليـس وأن رسـم المكاتبـة إليـه االسـم و من جم  " التثقيف   " ذآره في 
   . بالياء  " السامي 

   . وهكذا آان يكتب إلى صاحب خرت برت قبله  : وتعريفه اسمه ثم قال

د المليكشيبعد حسام الدين خربندة وأن ثم ذآر أنه رأى بخط القاضي شهاب الدين بن الصفدي أنه استقر بها عالء الدين بن خال
   . بالياء  " السامي   " مكاتبته 

وقد تقدم في الكالم على أنساب العرب أن نسبهما في   " عبادة وخفاجة   : ممن يكاتب بهذه المملكة العربان وهم  " الصنف الثالث 
   . عامر بن ضعضعة من قيس عيالن

   .  " هذه المكاتبة إلى المجلس السامي األمير   " وأجـل مـن يكتـب إليـه منهـم رسمـه 

   . على أن صاحب التثقيف قد ذآر أنه لم يطلع على مكاتبة إليهم

واألآابـر فـي البلـاد الشرقيـة الذيـن يكتب إليهم من   :  " التثقيـف   " قـال فـي   " ممن يكاتب هذه المملكة الترآمان   " الصنف الرابع 
   . ردًا قليلهذه الطائفة مف

أما بقيتهم من ترآمان الطاعة الشريفة فقد يكتب إليهم عند المهمات مطلقات شريفة ثم ذآر جماعة ممن يكتب إليه على انفراد 
   . ولم يعين ألحد منهم بلدًا وال رياسة قوم معروفين

   . ليقاس عليهم لدى تحقق مقامهم  : وها أنا أذآرهم

   . مراد خواجا  : منهم

   . بغير ياء  " السامي   " المكاتبة إليه االسم و  ورسم
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   . وتعريفه اسمه

   . باآيـش الكبيـر ابـن أخـي توزطوغـان  : ومنهـم

   . بغير ياء  " السامي   " ورسـم المكاتبـة إليـه االسم و 

   . وتعريفه اسمه

   . زين الملك توزطوغان  : ومنهم

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم و 

   .  " مقدم الترآمان بالبالد الشرقية   " وتعريفه 

   . علي بن إينال الترآماني من الطائفة الروزقية  : ومنهم

   . بغير ياء وتعريف اسمه  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم و 

   . يعقـوب بـن علـي شـار  : ومنهـم

   . باليـاء وتعريفـه اسمـه  " السامـي   " ورسـم المكاتبـة إليـه االسـم و 

   . وقـد ذآـر القاضـي ناصـر الديـن بـن النشائـي أنـه آتـب إليه آذلك في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة  :  " التثقيـف   " قـال فـي 

   . السامي بالياء وتعريفه اسمه  " ورسم المكاتبة إليه االسم و  سالم الدلكري  : ومنهم

أن من طوائف الترآمان الذين هم تحت الطاعة   " التثقيف   " واعلم أنه قد تقدم في الكالم على ترآمان البالد الشامية نقًال عن 
   . ائر الطوائف مطلق شريفمن لم يكتب إليه بعد بل إذا آتب في مهم شريف آتب إلى آل طائفة منهم أو إلى س

   . جماعة بن دلغادر وابن إينال المقدم ذآره  : البوزقية -األولى   : وعد منهم طوائف

   . األمرية  : أوالد رمضان - الثانية 

   . ترآمان حلب  : األوشرية -الثالثة 

   . جماعة سالم الدلكري  : الدلكرية -الرابعة 

   . مصطفى جماعة  : الخربندلية -الخامسة 

   . األغاجرية -السادسة 

   . ترآمان طرسوس  : الورسق -السابعة 

   . القنقية - الثامنة 

   . وهم النقيبية  : البابندرية -التاسعة 



 

682 
 

   . أوالد طشحون  : البكرلية -العاشرة 

   . البياضية - الحادية عشرة 

   . وثم جمائع آثيرة ال يمكن استيعابهم  : ثم قال

   . فإن آان من هذه الطوائف شيء بهذه البالد فحكمه ما تقدم في الكالم على ترآمان البالد الشامية  : قلت

   " ممن يكاتب بهذه المملكة األآراد   " الصنف الخامس   

   . وقـد تقـدم الكلـام علـى طوائفهـم ومنازلهـم مـن بلـاد الجبـال من عراق العجم

وهم خالئق ال يحصون ولوال أن سيف الفتنة بينهم يستحصد قائمهم وينبه نائهم لفاضوا على البلـاد   :  " التثقيف   " قال في 
واستضافـوا إليهـم الطـارف والتلـاد ولكنهـم رمـوا بشتـات الـرأي وتفـرق الكلمة ال يزال بينهم سيف مسلول ودم مطلول وعقد 

   . لدماء مبلولنظام محلول وطرف باآية با

ولهم رأسان آل منهما   :  " التعريف   " قال في   " المنسوب منهم إلى بالد ومقرات معروفة   " الضرب األول   : وهـم علـى ضربين
   . رجل جليل ولكل منهما عدد غير قليل

   . صاحب جولمرك من جبال األآراد من عراق العجم -أحدهما 

وهو الكبير منهما الذي تتفق طوائف األآراد مع اختالفها على تعظيمه واإلشارة بأنه فيهم الملك المطاع   :  " التعريف   " قال في 
   . والقائد المتبع

   . وهو صاحب مملكة متسعة ومدن وقلـاع وحصـون ولـه قبائـل وعشائـر وأنفـار

   . يان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافوهـم ينسبـون إلـى عتبـة بـن أبـي سف  : قـال

   . وآانت اإلمرة قد انتهت فيهم إلى أسد الدين موسى بن مجلي بن موسى بن منكالن  : ثم قال

   . وآان رجًال آريمًا عظيمًا نهابًا وهابًا تجله ملوك الممالك الجليلة وتعظمه حكام األردو وصاحب مصر

   . وإشارته مقبولة عند الجميع

   . مطيع  " مراع ال سمع   " وإذا اقتتلت طائفتان من األآراد فتقدم إليهما بالكـف آفوا وسمعوا له سمع 

وهو رجل يحب أهل العلم والفضل ويحل منهم عنده من أتاه   : وذآر أن القائم فيهم إذ ذاك من بنيه الملك عماد الدين مجلي
   . أعظم محل

ستوفـى فـي الكالم على األآراد عند ذآر عراق العجم من المسالك والممالـك مـن المقالـة وقـد مضـى القـول علـى ذلـك م
   . الثانيـة

   . واأللقاب التامة الكاملة  " أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلس العالي األميري   " ورسـم المكاتبـة إليـه   :  " التعريـف   " قـال فـي 

   . د الجزيرةصاحب عقرشوش من بال - الثاني 



 

683 
 

   . وملوآها الـآن مـن أولـاد المبارزآك  :  " التعريف   " قال في 

   . الهوس  " غرائب من   " وآان مبارز الدين آك هذا رجًال شجاعًا آريمًا تغلب عليه   : قال

   . فيدعي أنه ولي من األولياء يقبل النذور

   . وتصدق بهما جميعًا  " مـن ماله   " ذر أضـاف إليـه مثلـه وآانت تنذر له النذور تقربًا إليه فإذا أتاه النـ

   . وأهل هذا البيت يدعون عراقة األصل في اإلمرة وقدم السؤدد والحشمة  : قال

ويقولون إنهم عقدت لهم ألوية اإلمارة وتسلموا أزمة هذه البالد وتسنموا صهوات الصياصي بمناشير الخلفاء وأنهم آانوا لهم 
   . أهل وفاء

ولهم في هذا حكايات آثيرة وأخبار مأثورة وهم أهل تنعم ورفاهية ونعمة ظاهرة وبزة فاخرة وآدر مزخرفة ورياض مفوفة 
   . وخيول مسومة وجوارح معلمة وخدم وغلمان وجوار حسان ومعازف وقيان وسماط ممدود وخوان

   . بة وما جاورها يكـاد يجيـبوموقع بالدهم من أطراف بالدنا قريب والمدعو منهم من الرح  : قال

   . وملوآنـا تشكـر لهـم إخلـاص نصيحـة وصفـاء سريـرة صحيحـة  : ثـم قـال

وذآـر أن القائـم فيهـم فـي زمانـه شجـاع الديـن ابن األمير نجم الدين خضر بن المبارزآك إال أنه لم يبلغ مبلغ أبيه بل ال 
   . ونظم سلكهيقاربه وال يدانيه على أنه قد ملك ملكه 

   . وقد تقدم الكالم على ذلك أيضًا في الكالم على المسالك والممالك في المقالة الثانية

أدام اللـه تعالـى نعمة المجلس العالي   "   : مثـل صاحـب حولمـرك وهـي  " التعريـف   " ورسـم المكاتبـة إليـه علـى ذآـره فـي 
   .  " األميري 

   .  " العالي   " و   " صدرت   " أن المكاتبة آانت إلى خضر بن المبارزآك   " التثقيف   " وذآر في 

   .  " أخوه   " والعالمة 

   .  " خضر بن المبارزآك   " وتعريفه 

   . جملـة  " التعريـف   " مع عدم تعريجه على مـا فـي 

منهم جماعة سوى من تقدم ممن هم منهم بالجزيرة آالحاآم بجزيرة ابن عمرن والحاآم بحاني   " التثقيف   " وقـد ذآـر فـي 
   . وصاحب عقرشوش

ولم يذآر بالد من ذآره منهم ممن يأتي ذآره منهم ومن آان بكل بلد منهم من أآابرهم وحكامهم ورسم المكاتبة إليهم على ما 
   . وهو يومئذ أميـر حسيـن بـن الملـك أسـد -صاحب برخو   : من علمت المكاتبة إليهم وهم -القسم األول   : ذآره وهم قسمان

   . بالياء  " السامـي   " ورسـم المكاتبـة إليـه االسـم و 

   . وآان بها شمس الدين بن البيليق ثم استقر بعده أخوه أحمد  : قال -صاحب البلهتية 
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   . بالياء أيضًا  " السامي   " ليه االسم و ورسم المكاتبة إ

   . وآان بها سيف الدين أصبر بن أرشير الحسيناني  : قال - صاحب الدربنده 

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم و 

   .  " أمير أزشير الحسيناني صاحب الدربنده   " وتعريفه 

   . وهو سحب مسعود - صاحب آرمليس 

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم و 

   . عماد الدين إسماعيل بن علي بن موسى - صاحـب العمادية 

   . بغيـر يـاء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " صاحب قلعة العمادية   " وتعريفـه 

   . وقد تقدم في الكالم على المسالك والممالك أنهم بالقـرب مـن طائفـة الجولمرآيـة

في سنة   " الحاجي بن عمر صاحب العمادية   " وآـان بهـا أولـاد الحاجـي بـن عمر وردت مطالعته آذلك   " التثقيـف   " قـال فـي 
   . أربعين وسبعمائة

   . بجبال همذان وشهـرزور - صاحب رندشت 

   . وهـو عبـد اللـه بـن حسـان الديـن رسلـان

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم و 

   . بهـاء الديـن عمـر بـن إبراهيم الهكاري - صاحـب جرذقيـل 

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إليه االسم و 

   . آرجي بك -صاحب سكراك 

   .  " مجلس األمير   " يه ورسم المكاتبة إل

   . والعالمة االسم

   . سلطان شاه - صاحب فيلبس 

   .  " مجلس األمير   " ورسم المكاتبة إليه 

   . والعالمة االسم

   . أمير أحمد -صاحب شكوش 
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   . مجلس األمير والعالمة االسم  " ورسم المكاتبة إليه 

   .  " مجلس األمير   "  - صاحب جرموك 

   . والعالمة االسم الشريف

   . عبد الصمد - صاحب بهرمان 

   .  " مجلس األمير   " ورسم المكاتبة إليه 

   . والعالمة االسم

   . شجاع الدين خضر بن عيسى الشهري - وهو حصن الملك  - صاحب حصن أران 

   . والعالمة االسم  " مجلس األمير   " ورسم المكاتبة إليه 

   . تاج الدين أخو باشاك - صاحب خفتيان   : إنه وقف عليه آذلك وهم  : ن ذآره في التثقيف ولم يذآر مكاتبته وقالم -القسم الثاني 

   . أمير عيسى بن باشاك -صاحب سوبخ 

   . بهاء الدين الزرزاري -صاحب يزاآرد 

   . فخر الدين عثمان الزابي - صاحب زاب 

   . شمس الدين بن بهاء الدين - صاحب السرسه 

   .  " صاحب دربند القرابلي   " علي بن آراقي تعريف  -صاحب الدربندات القرابلية 

   . حسام الدين بن تاج الدين العاملي - صاحب قلعة الجبلين 

   . أمير علي بن حسام الدين الزرزاري - صاحب سيدآان 

   . بهاء الدين حسن بن عماد الدين - صاحب هرور 

   . هللا الكرآانيأمير عبد ا -صاحب رمادان 

   . حسام الدين أمير مري السبيني - صاحب الشعبانية 

   . بهاء الدين -صاحب نمرية 

   . سنقر -صاحب سياح 

   . الشيخ محمد - صاحب المحمدية 

   . صاحب آزليك
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آـر المكاتبـة إليهم فذآر منهـم جماعـة ممـن آـان فـي الزمـن المتقـدم وصـرح بذ  " التثقيـف   " الضرب الثاني وقـد ذآـر فـي 
   . بغير ياء وتعريفه اسمه  " السامي   " منهم أبو بكر بن المبارزآك االسم و 

   . مبارز الدين عبد العزيز أخوه مثله

   . علي وعمر ولدا ابن بروحي

   . بغير ياء  " السامي   " ورسم المكاتبة إلى آل منهما االسم و 

   . خالد المليكشي آذلك

   .  " مجلس األمير   " محمود وأحمد   : أوالده

   . بغير ياء  " السامي   " االسم و  -بهاء الدين بن الغرس بالو 

   . بغير ياء  " السامي   " االسم و  - عبد اهللا الشهري 

   . بغير ياء  " السامي   " االسم و  -شجاع الدين خضر بن عيسى الشهري أخو عبد اهللا الشهري 

   . بغير ياء  " السامي   " االسم و  -بن عيسى بن حسن السالري  مبارز

   . ومكاتبته مستجدة في العشر األول من شعبان سنة ثالث وستين وسبعمائة  :  " التثقيف   " قال في 

   . بغيـر يـاء  " السامـي   " االسـم و  -خضـر بـن محمـد الهكـاري 

   . في العشر اآلخر من صفر سنة تسع وستين وسبعمائة وهـو مستجـد المكاتبة أيضًا  : قـال

  : هنا  " التعريف   " فـإن اتفـق المكاتبـة إلـى أحـد من هؤالء المجهولين الكتابة أو غيرهم من األآراد آتب له على قال في   : قلـت
ا يظهر في بعض األحيان أهل فساد ومما ينبه عليه أن طرق المبارين ومسالك المسافرين من بالدنا إلى خراسان ومنها إلين

يعمدون إلى عميد يقدمونـه عليهـم فيقطعون السبل ويخيفون الطرق وتطير سمعة عميدهم وتنتشر في قريبهم وبعيدهم فيكاتب 
ذلك العميد من أبواب الملوك ويضطر إليه لفتح الطريق بالسلوك ويكون من غير بيت اإلمـرة وربما هوى نجمه فانقطع 

ره اسمه مثل الجملوك الخارج بطريق خراسان والغرس بالوا الخـارج فيما يقارب بالد شهرزور ومثل الخارجين بانقطاع عم
   . على دربند القرابلي

وهؤالء وأمثالهم يطلعون طلوع الكمأة ال أصل ممتد وال فرع مشتد فهؤالء ال يعرف ألحد منهم رتبة محفوظة وال قانـون   : قال
روف وإنما الشأن فيما يكتب إلى هؤالء بحسب االحتياج وقدر ما يعرف لهم من اشتداد الساعد وعدد فـي رسـم المكاتبة مع

   . المساعد

   . ولقد آتبنا إلى آل من الجملوك والغرس بالو بالسامي بالياء وجهزت إليهما الخلع وأتحفا بالتحف  : قال

أنـه آتـب إلـى مجـد الديـن أخـي الوزيـر   " التثقيـف   " ذآر في   " ممن يكاتب بمملكة إيران أرباب األقالم   " الصنف السادس 
أدام اللـه تعالـى نعمـة المجلـس العالي الصاحبي األجلي الكبيري العالمي الكافلي الماجدي الزيني األميري   "   : غيـاث الديـن

   .  " األوحـدي المعظمـي الذخـري المجاهـدي 

   . هذا ما وجدته بخط القاضي ناصر الدين بن النشائي ولم يذآر تعريفه وال العالمة إليه  :  " التثقيف   " قـال في 
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   . وآتب إلى عالء الدين صاحب الديوان مثله

   .  " أخوه   " والعالمة إليه 

   . هكذا وجدته في خط ابن النشائي ولم يذآر تعريفه  :  " التثقيف   " قال في 

  " نقلت من خط القاضي شهاب الدين بن الخضر أن مكاتبته في قطع العادة االسم و   :  " التثقيف   " ل في قا -الوزيـر شمس الدين 
   .  " السامي األميري الشريفي الحسيبي النسيبـي 

   . وبقيـة األلقـاب

   .  " الوزيري   " وال   " الصحابي   " ولـم يكتب له 

   . ولم يذآر شيئـًا غيـر هـذا  : قال

   . وال أعلـم لمـن وزر المذآور وال من أي بالد الشرق  : ثـم قـال

السامي   " عن خط ابن الخضر أيضًا االسم و   " التثقيف   " المكاتبـة إليـه حسـب مـا نقله في  - ضـاء الديـن صاحـب الديـوان 
   .  " األميـر األجـل 

   . قيساريـةوذآـر أن آتبـه إليـه علـى يـد سـراج الديـن قاضـي 

   . وعلى هذا أن ضياء الدين هذا من أهل المملكة الرومية  :  " التثقيف   " قال في 

   . مثله - معين الدين صاحب الديوان 

ممن آوتب من مشايخ هذه البالد   " التثقيف   " الصنف السابع ممن يكاتبون بمملكة إيران أآابر المشايخ والصلحاء قـد ذآر في 
   . ثالثة مشايخ

   . شمس الدين الطوطي -فنحن نذآرهم ليقاس األول 

   . وهـو فيمـا أظـن ممـن آـان يكتـب إليـه قديمـًا ولـم يكتب إليه بعد ذلك  :  " التثقيـف   " قـال فـي 

صدرت هذه المكاتبة إلى المجلـس السامـي   "   : ورسم المكاتبة إليه حسب ما نقلته من خط القاضي ناصر الدين بن النشائي  : قال
الشيخـي األجلـي العالمـي العاملـي الكاملـي الفاضلـي الزاهـدي الورعـي العابـدي الخاشعـي الناسكي القدوي األوحدي الفالنـي 

األنام بقية السلف الكرام فخر العلماء أوحد الكبراء زين الزهاد عماد العباد قدوة المتورعين ذخر الدول مجـد اإلسلـام صدر 
   .  " رآن الملوك والسالطين 

   .  " وتصف لعلمه المبارك   " والدعاء 

   . والعالمة االسم

   . هـذا صـورة مـا وجدتـه مـن غيـر زيـادة  :  " التثقيـف   " قال في 

   . ـم يذآر تعريفه وال محله من البالدول
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   .  " رآن الملوك والسالطين   "   : وقد آتبت في نعوته  : قال

   . وهو غريب ألنه خالف ما جرت به العادة

   . الشيـخ غيـاث الكججي بتبريز -الثانـي 

   .  " لمجلـس السامـي الشيخـي أعاد اهللا تعالـى مـن برآـة ا  "   : ورسم المكاتبة إليه فيما ذآره المشار إليه

   . وتكملـة النعـوت بمـا يناسـب  " الغياثـي   " وبقيـة األلقـاب 

   .  " محمد الكججاني   " والعالمة االسم وتعريفه 

   . الشيـخ حسـن بـن عبـد القـادر الجيالنـي - الثالـث 

   . وآان من المناصحين الذين يكتب إليهم قديمًا

   . باليـاء  " السامـي   " ورسم المكاتبة إليه االسـم و   :  " لتثقيف ا  " قال في 

هـذا ذهـول منـه وإال فمقتضـى هـذه األلقـاب المجـردة عـن اليـاء أن تكـون الكتابـة إليه   : الشيـخ قلـت  "   : ومـن ألقابـه  : ثـم قـال
   . بغير ياء  " السامي   " 

دل شـاد زوج  -األولـى   : المكاتبة إلى أربع منهن  " التثقيف   " الصنف الثامن ممن يكاتب بمملكة إيران النساء وقد ذآر في 
   . الشيـخ حسـن الكبيـر

اتيـن أدام اهللا تعالى صون الجهة المحبجة المصونـة العصميـة الخاتونيـة المعظميـة سيـدة الخو  "   : آتب إليها في قطع العادة
   .  " زينـة نسـاء العالميـن جميلـة المحجبـات جليلـة المصونات قرينة نوين الملوك والسالطين 

   .  " أخوها   " والدعاء والعالمة 

   .  " الخاتون المعظمة دل شاد   " وتعريفها 

   . آلمش والدة بوالد مثلها غير أن العالمة االسم وتعريفها اسمها المذآور - الثانية 

زوجـة أملكـان ابـن الشيـخ حسـن الكبير على ما استقر عليه الحال عندما آتبت جوابها علـى يـد رسولهـا فـي ذي  -الثالثـة 
   .  " والدها   " القعـدة سنـة أربعيـن وسبعمائـة مثـل دلشـاد والعالمة 

وهي مملكة الخاقانية قد تقدم في الكالم على وتعريفها سلطان نختي المهيع الثاني من المكاتبة إلى الملوك مملكة توران 
أن هذه المملكة من نهر بلخ إلى   " التعريف   " المسالك والممالك في المقالة الثانية نقًال عن المقر الشهابي بن فضل اهللا في آتابه 

آـان بلـاد الخفجـاج وهـي  مطلع الشمس على سمت الوسط فما أخذ عنها جنوبًا آان بالد السند ثم الهند وما أخذ عنها شماًال
   . طائفـة القبجـاق وبلـاد الصقلـب والجهارآس والروس والماجار وما جاورهم من طوائف األمم المختلفة سكان الشمال

فيدخل في هذه المملكة ممالك آثيرة وبالد واسعة وأعمال شاسعة وأمم مختلفـة ال تكـاد تحصى تشتمل على بالد غزنة 
   . نحو بخارا وسمرقنـد والصغـد والخوجنـد  : وخوارزم ودشت القبجاق وما وراء النهروالباميان والغور 

   . وبلـاد ترآستـان وأشروسنـة وفرغانـة
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   . وبالد صاغون وطراز وصريوم

وبالد الخطا نحو بشمالق والمالق إلى قراقـوم ومـا وراء ذلـك من بالد الصين وصين الصين فإنها آانت في القديم بيد 
   . فراسياب بن شنك بن رستم ابن ترك بن آومر بن يافث بن نوح عليه السالم

   . وهو ملك الترك في زمان موسى عليه السالم على خالف في نسبه سبق هناك

   . وأنها اآلن بيد بني جنكزخان من ولد طوجي خان ابن جنكزخان

   . ثم هذه المملكة بيد ثالثة ملوك عظام من بني جنكزخان

   . صاحب خوارزم ودشت القبجاق -األول 

وتعرف في القديم بمملكة صاحب السريـر ثـم عرفت في الدولة الجنكزخانية ببيت برآة نسبة إلى برآة بن طوجي خان بن 
   . جنكزخان

   . وقاعدتها مدينة السراي وهي مدينة على نهر إتل بناها برآة بن طوجي خان المقدم ذآره

   . ى ذلك مستوفى في الكالم على المسالك والممالكوقد تقدم الكالم عل

وآان صاحبهـا فـي األيـام الناصريـة   :  " التعريف   " الجملة األولى في رسم المكاتبة إلى قانها القائم بها قال في   : ثم فيها جملتان
   .  " أزبـك خـان   "   " يعنـي محمـد بـن قلـاوون   " 

   . ن فزوجـه بنتـًا تقربـًا إليـهوقـد خطـب إليـه السلطـا

   . ومـا زال بيـن ملـوك هـذه المملكـة وبين ملوآنا قديـم اتحـاد وصـدق وداد مـن أول أيام الظاهر بيبرس وإلى آخر وقت  : قـال

   . كإمـا تنـي بـك وإمـا جانـي بـك وأظنهـا في تني ب  :  " فـي أولـاد أزبـك   " والملك اآلن فيهم   : ثم قال

   . وقد تقدم أن الملك بعد أزبك آان جاني بك ال تني بك على خالف ما ظنه في التعريف

   . واألغلب أن يكتب إليه بالمغلي  :  " التعريف   " ورسـم المكاتبـة إلـى قانهـا الجامـع لحدودهـا قـال فـي 

   . جمانوذلك مما آان يتواله أيتمش المحمدي وطاير بغا الناصري وإرغدلق التر

   . ثم صار يتواله قوصـون الساقـي

ورأيـت فـي بعـض الدساتيـر نقـًال عـن القاضي عالء الدين بن فضل أنه آتب له مسودة على أن تكتب له بالعربي ثم بطل 
   . وآتب بالمغلي

   . فإن آتب له بالعربي فرسم المكاتبة إليه ما يكتب إلى صاحب إيران  : قال

أنه يكتب في قطع البغدادي الكامل يبتدأ فيه بعد البسملة وسطر من الخطبة المكتتبة بالذهب   " التعريف   " ن وقد تقدم نقًال ع
الحضرة الشريفة   "   : بألقاب سلطاننا على عادة الطغراوات ثم تكمل الخطبـة ويفتتح ببعدية إلى أن تساق األلقاب وهي -المزمك 

   . اهية األوحدية األخوية القانيةالعالية السلطانية األعظمية الشاهنش
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   . لهوانها عليهم  " الملكية   " وال يخلط فيها 

من إعزاز السلطان ونصر األعوان وخلود األيـام ورفع األعالم وتأييد الجنود   : ثم يدعى له باألدعية المعظمة المفخمة الملوآية
   . وتكثير البنود وما يجري هذا المجرى

الوداد والشوق ثم يذآر القصد ثـم يختـم بدعـاء جليـل وتستعـرض المراسيـم ويوصـف التطلـع إليهـا  ثم يؤتى بذآر دوام
   . والتهافت عليها

   . فـي ورق عـرض البغدادي الكامل  " محمـد بـن قلـاوون   " وآان يكتب إلى أزبك فـي األيـام الناصريـة   :  " التثقيف   " قال في 

بقوة اهللا تعالى وميامن الملة المحمدية ثم يخلى موضع بيت العالمة ثم تكتب األلقاب   : فة سطران هكذاوبعد البسملة الشري
   . وبقيـة األلقـاب الشريفـة علـى العـادة حسـب مـا يأتـي ذآـره  " السطالن األعظـم   : السلطانية وهي

إلى الحضرة الشريفة العالية حضرة السلطان الكبير األخ   " كاتبة الم  " فقد صدرت هذه   "   : ثم بعد الحمدلة وخطبة مختصرة جدًا
الشفيق االلم العادل القان األعظم األوحد شهنشاه الملك أزبك إل خان سلطان اإلسالم والمسلمين أوحد الملوك والسالطين عمدة 

صاحب التخت والتاج عضد الملك سلطان المغل والقبجاق والترك جمال ملوك الزمـان رآـن بيت جنكزخان معز طغاج 
   . المتقين ذخر المؤمنين

   . والدعاء بما يناسبه

   .  " فإننا نخصه بالسلـام واستعلـام أخبـاره ونفـاوض علمـه الشريـف   " 

   . والكتابـة بالذهـب واألسـود حسـب مـا تقـدم فـي المكاتبـة إلـى أبـي سعيـد وآـذا العنـوان  : قـال

   . م يكاتـب أحـد بعـده بنظيـر ذلـكولـ  : ثـم قـال

وآـان قد ورد على األبواب الشريفة في سنة ست وخمسين وسبعمائة آتـاب جانـي بـك ابـن أزبـك وآتـب إليه الجواب 
الشريف بنظير الكتاب الوارد من عنده وهو في ورق دون البغدادي بثالث أصابع مطبوقة واالفتتاح بخطبة مناسبة مكتتبة 

   . ميعها ثم أمـا بعـد باألسـود خـال مـا تقـدم ذآـره فـي مكاتبـة أبـي سعيـدبالذهب ج

   . والعنـوان بالذهـب

الحضـرة الشريفـة العاليـة السلطانية األعظمية العالمية العادلية األآملية القانية األخوية   "   : والـذي آتب إليه مـن األلقـاب
   .  " العزيزية الملكية الشرفية زيدت عظمتها 

القان محمد ببالد أزبك  ولما آان في العشر اآلخر من ربيع األول سنة ست وسبعين وسبعمائة رسم لي بالكتابة إلى  : قال
وهوالقائم مقام أزبك على ما قيل على يد رسل األبواب الشريفة بالسالم والمودة واستعالم األخبار ونحو ذلك فكتبت إليه في 

عرض البغدادي الكامل حسب ما رسم به بخطبة مختصرة بالذهب والبقيـة باألسـود والذهـب علـى مـا تقـدم ذآـره فـي مكاتبـة 
   . أبي سعيدالقان 

المقـام العالـي السلطانـي الكبيـري الملكـي األآرمـي األعدلـي الشمسـي شمـس الدنيا   "   : وآتب له من األلقاب بعد المراجعة
   .  " والدين مؤيد الغزاة والمجاهدين قاتل الكفرة والمشرآين ولي أمير المؤمنين خلدت سلطنته 

   . والعنوان بالذهب بغير تعريف

   .  " المشتاق شعبان   " لم له في بيت العالمة الشريفة بالمغرة العراقية وع



 

691 
 

   . وهذه نسخة ما آتبت إليه بعد البسملة الشريفة

الحمد هللا الذي وهبنا ملكًا دانت له ملوك األقطار وازدانت األسرة والتيجان بما له من عظمة وفخار وأذعنت العظماء لعزة 
وقصم األعداء ببره الجابـر وقهـره الجبار وقاد الجيوش إلى أن فتح اهللا على يديه الشريفتين معاقل  سلطانه الذي شمل األولياء

الكفار بأمره الجـاري علـى الرقـاب وعسكـره الجـرار ومنحـه خدمـة الحرميـن الشريفيـن اللذيـن لـم يـزل لهمـا منه االنتصاب 
   . وبهما له االنتصـار

تنا الشريفة هي محل اإلمامة العباسية فال جحود وال إنكار ومرتبتنا المنيفة بما عهد به إلينا أمير نحمده على أن جعل مملك
المؤمنين إلى قيام الساعة علية المقدار ونشكره على أن أورثنـا ملـك أسالفنـا الشهـداء فأقـر العيـون وسـر األسرار وجعل 

   . ور في بروجها إال أنها آمنة من السرارالسلطنة المعظمة في بيتنا المكرم تنتقل تنقل البد

   . ونشد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه شهـادة لـم نـزل قائمين بنصرتها قانتين باإلخالص في آلمتها

لنعد بذلك من األبرار ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بمالئكته المخصوص بنبوته ورسالته الذي عظم اهللا قدره 
علـى سائـر الرسـل آمـا جـاءت النصـوص واألخبار صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل الدار صالة دائمة باقية 

   . بدوام الليل والنهار وسلم

أما بعد فإن قلوب األولياء وإن تناءت األجسام متعارفة باالئتالف متقاربة على بعد الديار حيث ال تناآر بينها وال اختالف ال 
سيما ملوك اإلسالم الذين هم متحدون بالمصافة واالستسالم فإن سرائرهم لم تزل متدانية وضمائرهم متكافية هذا والمحبة لبيته 
الكريم قديمة والمـودة بيـن األسلـاف لـم تـزل مستديمـة فلـم نكـن ورثنا ذلك عن آاللة بل تبعنا فيه سبيل السلف الصالـح علـى 

هـو محكـم مـن عقـود االتحـاد والـوالء حيث المحبة في اآلباء صلة في األبناء وآان لنا مدة مديدة وقد لمـا   : أحسـن حالـة
تأخرت رسلنا عن حضرته ولم تصدر من جهتنا الشريفة آذلك وال وردت رسل من جهته ولم يشغلنا عن ذلك إال مواقعة 

دة اليأس والتمكين إلى أن أمكن اهللا عز وجل من نواصيهم الفرنج المخذولين أعداء الدين ومقارعتهم في سائر السواحل بش
   .  " وآان حقًا علينا نصر المؤمنين   "   : وصياصيهم بنصر من عنده آما قال تعالى

 - وبقية األلقاب والنعوت إلى آخرها حسب ما تقدم ذآره  -والـآن فقـد صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى المقام العالي السلطاني 
بسالم ارق من النسيم وألطف مزاجًا من التسنيم وثناء قـد أزرى نشـره بالعبير وسرى بشره فغدت تتهلل به  تخص مقامه
   . األسارير

وتبدي لعلم المقام العالي زيدت معدلته أنه لما يبلغنا من عدل الحضرة الشريفـة وإنصافـة للرعايـا وتأميـن سبـل الجـور 
د عقود المحبة على عادة من سلف في سالف الزمان قصدنـا مفاتحته بهذه المكاتبة وأردنـا المخيفـة وسلوآه سنن اإلحسان وتأآ

بدائتـه بهـذه المخاطبـة ليعلـم مـا نحـن عليـه مـن صحيـح الـوداد وأآيد االتحاد وجميل االعتقاد وحسن المواالة الخالصة من 
تدعـي وده ونستدنـي والءه الـذي أحكـم عقـده تأآـد المصافـاة شوائب االنتقاد وجهزنا بها رسلنـا فالن وفالن ومن معهما نس

بيـن هاتين الدولتين والمخالصة من آلتا الجهتين والمواالة بين المملكتين ويأمر المقام العالي ال زال عاليًا بتـردد التجـار مـن 
   . اد على أجمل وجه معتادتلكـم الديـار والمواصلـة باألخبـار علـى حسـب االختيـار ومتابعة الرسل والقص

وقد وجهنا إلى المقام العالي أعلى اهللا شأنه صحبة رسلنا المذآورين من األقمشة السكندري وغيرها على سبيل الهدية 
والمواهب السنية ما تضمنته الورقة المجهزة طيها فليأمر المقام العالي دامت معدلته بتسليم ذلك ويتيقن وفور المحبة من 

الك وتأآد أسباب المودة على أجمل المسالك واهللا تعالى يجمل ببقاء سلطانه ملك الممالك ويديم عدله المبسوط على سلطاننا الم
األولياء ويرمـي ببأسـه األعـداء فـي مهـاوي المهالـك ويخلد ملكه الذي تفتخر بالملك من مقامه العالي السرر واألرائك بمنه 

   . وآرمه إن شاء اهللا تعالى

قد ذآر أن المكتوب إليه بهذه المكاتبة هو القائم مقام أزبك وأن اسمـه محمـد وأن المكاتبـة إليه   " التثقيف   " أن صاحب  واعلـم
   . آانت في سنة ست وسبعين وسبعمائة

   . وقد تقدم ذآر من ولي هذه المملكة بعد أزبك ولم يكن فيهم من اسمه محمد
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وهـو الـذي انتـزع المملكـة من أيبك خان المقدم   " أرص   " ة سـت وسبعيـن المذآـورة اسمـه وقد آان القائم بهذه المملكة في سن
ذآره وأصله من خوارزم على ما ذآره في الكالم على المسالك والممالك فيحتمـل أن يكـون اسمـه محمـد وأرص لقـب عليـه 

   . مد ولقبه خدابنداآمـا آـان خدابنـدا والـد أبـي سعيـد مـن ملـوك إيران اسمه مح

   . واألمر في ذلك راجع إلى النقل واهللا سبحانه وتعالى أعلم

بن الظاهر برقوق للقان القائم بها في سنة اثنتي عشـرة وثمانمائـة في قطع   " فرج   " وقـد آتـب فـي الدولـة الناصرية   : قلـت
ي ابتدئ فيه بعد خمسة أوصال بياض بالبسملة في أعلى البغدادي الكامل من الورق المصري المعمول على هيئة البغداد

الوصل السادس ببياض من جانبيها عرض إصبعين من آل جهة والسطر الثاني على سمته في آخر الوصل بخلو بياض من 
د بأعلى الجانبين بقدر السطر األول والطغراة بينهما بألقاب سلطاننا على العادة مكتوبة بالذهب بالقلم المحقق مزمك بالسوا

الطغراة قدر عرض ثالثة أصابع بياضًا ومثل ذلك من أسفلها وباقي السطور بهامش من الجانـب األيمـن علـى العـادة وبيـن 
من اسم اهللا تعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم واسم   : آـل سطريـن قـدر نصـف ذراع القمـاش القاهـري واألسمـاء المعظمـة

وب إليـه والضميـر العائد على واحد منهما بالذهب المزمك آما تقدم تقريره في الكالم على مكاتبة سلطاننا والسلطان المكتـ
   . صاحب إيران في القديم

  " الحمد هللا مؤيد سلطاننا   : صاحب ديوان اإلنشاء الشريـف وهي  : وهذه نسخة مما أنشأته آتبت بإشارة المقر العالي الفتحي
ورافـع قـدر مقامنـا الشريـف بإعـالء منـاره وإعظام ذآره ومشيد أرآان ملكنا الشامخ بإسعاد جده بعزيز نصـره   " الناصر 

   . العالي واهللا غالب على أمره

نحمده على ما جنب من مواقع الحرج وجعل أمور رعايانا بمعدلتنا الشريفة بعد الضيـق إلـى فـرج ونشهـد أن ال إلـه إال اللـه 
شهـادة يتوارثهـا عظمـاء الملـوك آابرًا عن آابر ويتناقلها منهم الخلف بعد السلف فيسندها الناصر عن  وحـده ال شريـك لـه

الظاهر ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسولـه أفضـل نبـي جمـع بعمـوم دعوتـه مفتـرق األمم ووفق بحنيفي ملته بين أقيال 
الذين آخى بينهم فسن المؤاخاة ونقى من نغل الضغائن صدورهم  العرب وأساورة العجم صلى اهللا عليه وعلى آله صحبه

ففازوا بأآمل المصافاة وأتم الموافاة صالة تسير بفضلها الرآائب وتترنم بذآرها الحداة فتعم نفحاتها المشارق والمغارب وسلم 
   . تسليمًا آثيرًا

اغتنت بشواهد الحال عن إبراز ما في السرائر واألجساد  أما بعد فإن األرواح إذا تمازحت تناجت بالضمائر والقلوب إذا تآلفت
إذا تباعدت تعللت بالمكاتبات في بلوغ األوطار والديار إذا تنـاءت اآتفـت بالمراسلـة عـن تقـارب الـدار والمـودة إذا صفـت ال 

والوصف يحرك من   " ق قبل العين أحيانًا والـأذن تعشـ  " يؤثـر فيهـا البعـاد والمحبة إذا صدقـت ال تـزال آـل يـوم فـي ازديـاد 
   . الشوق أغصانًا وأفنانًا

هذا وإن أحق ما اتخذته الملوك ذريعة لدواعي االبتهاج وأهم ما اهتم به متخت بتخت أو متوج بتاج إحياء مذاهب الملوك 
ومـن ثـم صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى المقـام  السالفة في الواد واقتفاء آثارهم الجميلة في موارد المكاتبات علـى التنائـي والبعـاد

العالي السلطاني الكبيري األخـوي الفالنـي رآـن الملـة اإلسالميـة عمـاد المملكة الجنكزخانية ذخيرة الدين خليل أمير المؤمنين 
لـى السـراي سراها تخصه بسالم تهب به الجنوب فتؤثر به في الشمال القبـول وتخـص بـه إ -زيدت عظمته ودامت معدلته  -

ليكون لها ببيت برآة أشرف قدم وأآرم وصول وتمد على خوارزم والدشت فضل رواقه المديد وتنشر على مملكة السرير 
   . لواءه فيعم ما بين جيحون وطرنـا ويشمـل مـا بيـن الخطـا والبـاب الحديد

ك مملكتنا العالية الذرى والمملكة القانيـة وتناجي علمه الشريف بأنه غير خاف عن شريف مقامه أن من سلف من ملو
المرفوعـة الذآـر رفـع نـار القرى لم تزل ملوآهم مجتمعة مع تنائي الديار مؤتلفة على المحبة وإن شط المزار محافظين على 

مـدة مديـدة  تتابع الرسل وإن حال دونهم الصفاح مثابرين على توارد الكتب ولو على أجنحة الطير ومتون الريـاح وقـد مضـت
رسول يطفئ لواعج االشتياق وال ورد عنه آتاب يتعلل المحب  - عظم اهللا تعالى شأنه  -لـم يقـدم علينـا مـن المقام الشريف 

 - بحمد اهللا  - بتلقيه عن حقيقة التالق بل سد باب المكاتبة حتى آأن المكاتبة لم تخلق وأغلق باب المراسلة وإن آان باب المحبة 
مـح بخاطرنا الشريف طامح الشوق المتزايد وحملنا موصول المحبة المستغني بمواصلته عن الصلة والعائد أن لم يغلـق فط

لتجدد مـن العهـود القديمـة رسومهـا وتطلـع مـن مشـارق المخاطبـة نجومهـا   : نفاتح المقام العالي دامت معدلته بهذه المفاوضة
مصافـاة وتجلوهـا وتستجلـب األنـس وإن صـح الميثـاق وتذآـر الخواطـر الـوداد وتنسخ آية الهجران وتمحوها وتصقل مرآة ال
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وإن ثبتـت منـه األصول ورسخت األعراق وتنوب عن نظرنا الشريف في مشاهدة محياه الكريم ومصافحة آفه التي حديث 
   . ودها قديم وتستطلع أخباره وتستعرض على تعاقب األزمان أوطاره

رسالتها وأداء أمانتها المجلس السامي المقرب األمين خواجا فالن أعـزه اللـه تعالى وحملنـاه مـن السلـام مـا  وقد اخترنا لتبليغ
ليحكـم بحسـن السفـارة مـن المخالصـة مبانيهـا   : يهتـدي بضوئـه السـاري ويفـوق بعرفـه العنبـر الشحـري والمسـك الـداري

واخيها وجهزنا صحبته آذا وآذا على سبيل الهدية المندوب بذلها وقبولها والحاآم بصحة ويعقـد منها بمتابعة الرسل والقصاد أ
عقد المحبة آثيرها وقليلها واهللا تعالى يزيد فـي ارتفـاع قـدره الخطيـر ويحـوط بـه مـن ملكـه الجنكزخاني ما يحقق أنه صاحب 

   . التاج والسرير

طوت عليه هذه المملكة من األتباع والحكام وهم على أصناف الصنف األول آفال الجملة الثالثة في رسم المكاتبة إلى من ان
المملكة قد تقدم أن ترتيب هذه المملكة في أمراء األلوس والوزير نحو مملكة إيران وإن لم يكن ألمير األلـوس ولوزيـر بهـذه 

   . المملكـة من نفاذ األمر نظير ما هنالك

ي الرتبـة عـن أمـراء األلـوس بإيـران والوزيـر بهـا وهذه الرسوم التي وقعت في مكاتباتهم ومقتضى ذلك أن يكونا منحطين ف
   . على ما أورده وأمراء األلوس أربعة أآبرهم يسمى بكالري بك بمعنى أمير األمراء آما تقدم في مملكة إيران

أنه آـان منهـم فـي سنـة اثنتيـن وثمانيـن سبعمائـة قطلوبغـا إينـاق وأنـه آتـب إليـه في عاشر جمادى   " التثقيف   " فقد ذآر في 
ضاعـف اللـه تعالـى نعمـة الجنـاب العالـي األميـري الكبيـري العالمـي العادلـي المؤدي العوني   "   : اآلخرة منها ما صورته

دي المشيدي الظهير النويني السيفي عز اإلسالم والمسلمين سيـف األمـراء فـي العالمين نصرة الغزاة الزعيمي الممه
   .  " والمجاهديـن زعيـم الجيـوش مقـدم العساآـر آهـف الملـة ذخـر الدولـة ظهيـر الملوك والسالطين سيف أمير المؤمنين 

   .  " قطلوبغـا إينـاق نائـب القان جاني بك   " وتعريفـه   " أخـوه   " ثـم الدعـاء والعالمـة 

ثم ذآر أن األمر آان عند القان محمد بمثابة األمير يلبغـا العمـري يعنـي الخاصكـي باألبـواب السلطانية بالديار المصرية وأنه 
أدام اللـه تعالـى نعمـة   "   : استحدثت المكاتبة إليه في سنة ثالث وسبعين وسبعمائة وأنه آتب إليه في قطع الثلث ما صورته

الجنـاب العالي األميري الكبيري العالمي المجاهدي المؤيدي الذهري النصيري الهمامي المقدمي النويني السيفي عـز اإلسلـام 
 والمسلميـن سيـد األمـراء فـي العالميـن نصـرة الغـزاة والمجاهديـن مقـدم العساآر ذخر الدولة عضد الملوك والسالطين حسام

   .  " أمير المؤمنين 

   . والدعاء المناسـب

   .  " والـده   " والعالمـة 

   .  " ممـاي   " وتعريفـه 

   . ألنـه إذا آـان بمثابة ما آان عليه يلبغا بالديار المصرية فمقتضاه أن يكون أآبر أمرائه  : وفـي هـذا نظـر

   .  " ضاعف اهللا تعالى نعمة الجناب العالي   "   : تقدم أنه يكتب إليهموإذا آان آذلك فكيف يكتب إليه دون أمراء األلوس فقد 

   . الوزيـر بهـذه المملكـة

   . أن الوزير بها آان اسمه محمودًا ولقبه حسام الدين وآان يعرف بمحمود الديوان  " التثقيف   " قـد ذآـر في 

م اللـه تعالـى نعمـة المجلـس العالـي اآلمري الكبيري الذخري أدا  : وذآر أن رسم المكاتبة إليه في قطع الثلث ما صورته
األوحدي األآملي المتصرفي العوني الوزيري الحسامي مجد اإلسالم والمسلميـن شـرف األمـراء والـوزراء فـي العالميـن 

   . جمـال المتصرفين أوحد األولياء المقربين ذخر الدولة مشير الملوك والسالطين
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   .  " والده   " العالمـة ثم الدعـاء و

   .  " خواجًا محمود وزير المملكة القانية   " وتعريفه 

وقد علمت أن المكاتبة إلى أمراء األلوس والوزير بهذه المملكة دون المكاتبة إلى أمراء األلوس والوزير بمملكة إيران   : قلت
   .  " أعـز اللـه تعالـى نصـر المقـر الكريـم   "   : ة إيـرانفقد تقدم أن المكاتبة إلى بكالري بك أآبر أمراء األلوس بمملك

   .  " أعز اهللا تعالى أنصار الجنـاب الكريـم   " ثم استقر   " أدام اللـه تعالـى نصـر الجنـاب الكريم   "   : وإلـى الثالثـة الذيـن دونـه

   .  " ضاعـف اللـه تعالـى نعمـة المجلس العالي   "   : وأن المكاتبـة إلـى الوزيـر

والمعنى في ذلك ما تقدم من أنه ليس ألمراء األلوس والوزير بهذه المملكة من التصرف ما ألمراء األلوس والوزير من 
   . التصرف بتلك المملكة

   . قجا علي بك بهذه المملكة

   . وهـو ممـن استحدثـت المكاتبـة إليـه فـي سنـة خمـس وستين وسبعمائة  :  " يـف التثق  " قال في 

   . بالياء وتعريفه باالسم  " السامي   " االسم و   " التثقيف   " ورسم المكاتبة إليه فيما ذآره في 

   .  " التثقيف   " في  الصنف الثاني الحكام بالبالد بهذه المملكة وها أنا أذآر من ذآر المكاتبة إليهم منهم

   . وهو إقليـم شمالـي بحـر نيطـش  : الحاآم بالقرم

   . وقاعدتـه مدينـة صلغـات وهـي مدينـة علـى نصف يوم من البحر وقد غلب عليهـا اسـم القـرم

ن رمضـان ثـم استقـر بعـده أن الحاآـم بهـا فـي سنـة خمسيـن وسبعمائـة آـان اسمـه زيـن الديـ  " التثقيـف   " وقـد ذآـر فـي 
   . علـي بـك ابن عيسى بن تلكتمر

   . وقـد رأيـت فـي بعـض التواريـخ أن الحاآـم بهـا فـي حـدود سـت وسبعيـن وسبعمائـة آـان مامـاي المقدم ذآـره

   .  " العالي   " و   " صدرت   " و   " أخوه   " أن رسـم المكاتبـة إلـى الحاآـم بهـا فـي قطـع العادة والعالمة   " التثقيـف   " وقـد فـي 

  " والذي رأيته فـي دستـور يعـزى فـي األصـل للمقـر العالئـي بـن فضـل اللـه أنـه يكتب إليه في قطع الثلث وأن المكاتبة إليه 
   . بالياء  " السامي 

   .  " الحاآم بالقرم   " وتعريفه 

   . وهي مدينة على بحر مانيطش المقدم ذآره في الكالم على المسالك والممالك  : الحاآم بأوزاق

   . وهو المعروف اآلن ببحر األزق وهي عن القرم في جهة الجنوب والشرق وبينهما نحو خمس عشرة مرحلة

   . بالقـرم علـى السـواءورسـم المكاتبـة إلـى الحاآـم بهـا مثـل الحاآـم   :  " التثقيـف   " قال في 

   . بالياء آما في الحاآم بالقرم  " السامي   " والذي رأيته في الدستور المقدم ذآره أنه في قطع الثلث 
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   . الثاني من ملوك توران من بني جنكزخان صاحب ما وراء النهر وقاعدة ملكه في القديم بخارا واآلن سمرقند

   . ن متاخـم الهندومن مضافاتها غزنة وما واالهـا مـ

   . وقد تقدم الكالم عليها مستوفى في الكالم على المسالك والممالك

أن آخر ما استقرت لترماشيرين وآان حسـن اإلسلـام عـادل السيـرة طاهـر الذيـل مؤثرًا للخير   " التعريف   " وقـد ذآـر فـي 
   . فقهاء والفقراءمحبًا ألهله مكرمًا لمن يرد من العلماء والصلحاء وطوائف ال

   . وآتب إليه رسم المكاتبة إلى صاحب إيران  : قال

أنه يكتب إليه في قطع البغدادي الكامل يبتدأ فيه بعد   " التعريف   " وقد تقدم في الكالم على المكاتبة إلى صاحب إيران نقًال عن 
نا على عادة الغراوات ثـم تكمـل الخطبـة ويفتتـح البسملة وسطر من الخطبة الغراء المكتتبة بالذهب المزمك بألقاب سلطان

   .  " الحضـرة العاليـة السلطانية األعظمية الشاهنشاهية األوحدية األخوية القانية الفالنيـة   "   : ببعديـة إلـى أن تسـاق األلقـاب وهـي

من إعزاز السلطان ونصر األعوان وخلود   : الملوآيةلهوانهـا عليهم ثم يدعى له باألدعية المفخمة   " الملكيـة   " وال يخلـط بهـا 
   . األيام ونشر األعالم وتأييد الجنود وتكثير البنود وغير ذلك مما يجري هذا المجرى

ثم يقال ما فيه التصريح والتلويح بدوام الوداد وصفاء االعتقاد ووصف األشواق وآثرة األتواق ومـا هـو مـن هذه النسبة ثم 
اصد ويختم بدعاء جليل وتستعرض المراسيم والخدم ويوصف التطلع إليها ويظهر التهافت عليها وأنه تكتب يؤتى على المق

من اسم اهللا   : جميع خطبة الكتـاب وطغـراه بالذهـب المزمـك وآذلك آل ما وقع في أثنائه من اسم جليل وآل ذي شأن نبيل
و ذآـر سلطاننـا أو السلطـان المكتـوب إليـه أو مـا هـو متعلق بهما مثل لنا تعالى أو لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أو ذآر اإلسلـام أ

   . ولكم وآتابنا وآتابكم جميع ذلك يكتب بالذهب وما سواه بالسواد

وأن العنـوان يكـون باأللقـاب إلـى أن ينتهـي إلـى اللقـب الخاص ثم يدعى له بدعوة أو اثنتين نحو أعز اهللا تعالى سلطانها 
   . ى شانها ونحو ذلكوأعل

ترماشيرين خان ويطمغ بالذهب طمغات عليها ألقاب   : مثل أن يقال  : خان  " يقال   " ثم يسمى اسم السلطان المكتوب إليه ثم 
سلطاننا تكون على األوصال يبدأ بالطمغة على اليمين في أول وصل وعلى اليسار في ثاني وصل ثم على هذا النمـط إلـى أن 

   . اآلخر إلى اليمين وال يطمغ على الطرة البيضاء ينتهـي في

   . والكاتب يخلي لمواضع الطمغة مواضع الكتابة تارة يمنة وتارة يسرة إلى غير ذلك مما سبق القول عليه

   . وآخر ما استقرت هذه المملكة لتمرلنك وتمر اسمه الذي هو علم عليه ومعناه بالترآية حديـد  : قلت

ألنه آان به عرج ظاهر ولذلك تسميته الترك تمر أقصق إذ أقصق عندهم بمعنى   : ه ومعناه بالفارسية أعرجولنـك لقـب عليـ
   . أعرج

   . وهو يتسمى في آتبه تيمورآورآان

م ومن هذه المملكـة أنسـاب علـى بلـاد إيـران حتى استولى على جميعها وسار إلى بالد الهند فاستولى عليها ثـم طـاح إلـى الشـا
فرج ابن الظاهر برقوق صاحب مصر   " الملك الناصر   " في سنة ست وثمانمائة وعاث فسادًا وخرب وأفسد ولقيه السلطان 

والشام على دمشق وجرت بينهما مراسلة ثم طرأ للسلطان الناصر ما أوجب عوده إلى مصر ألمر عرض له من جهة بعض 
ق إلى أن خدع أهلها وفتحها صلحًا ثم غدر بهم ونهبها وسبى حريمها ثم أمرائه وبقى تمرلنك نازًال بالشام محاصرًا لدمش

   . حرقها بعد ذلك بعد أن أسرف في القتل وأثخن في الجراج وأمعن في األسر
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حيـن آـان السلطـان الملـك الناصـر فـرج  -الحالـة األولـى   : وللمكاتبة إليه حالتان ـه بالشـام محاربـًا لـه وآتب - عـز نصـره  -
   . حينئـذ ترد في القطع الصغير على ما سيأتي ذآره وآان يكتب إليه حينئذ في قطع

مما فات المؤلف رحمه اهللا تعالى ما آتب عن موالنا الشهيد الملك الظاهر أبي سعيد برقوق تغمده اهللا تعالى برحمته ورضوانه 
من إنشاء المرحوم المقر البدري محمد ابن  -منـه قبـل ذلـك فـي جـواب األميـر تمرلنـك المدعـو تيمـور عـن الكتـب الـواردة 

المرحوم المقر العالئي علي ابن المرحوم المقـر المحيـوي يحيـى بـن فضـل اللـه العمـري العـدوي القرشـي رحمهـم اللـه 
روسـة لملتقـى المذآـور فـي فـي سنة ست وتسعين وسبعمائة عند سفر موالنا السلطـان المشـار إليـه إلـى حلـب المح - تعالـى 

   . قطـع الثلـث بغيـر عالمة وسعة ما بين السطور قدر عرض اإلصبعين

والطرة وصلـان طولهمـا نحـو الـذراع الهاشمـي وآـان عنـوان آتاب تمرلنك الذي ورد آخرًا وهو الذي اقتضى الحرآة 
   . الشريفة والجواب المشار إليه

طويل حياة المرء آاليوم في العد فخيرته   : دليل على حسن المودة والعهد فكتب العنوان الشريف سالم وإهداء السالم من البعد
بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا العلي   ! فـال بـد مـن نقـص لكـل زيـادة ألن شديد البطش يقتص للعبد  ! أن ال يزيد عـن الحـد

ا آان ومـا يكـون فـي آـل زمان ومكان تاهت في ميادين فلوات معرفته سوابق الشان العظيم السلطان العميم اإلحسان العليم بم
جياد األفهام وتدآدآت لهيبـة جاللـه جبال العقول واألوهام وصلى اهللا على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد األآوان وصاحب 

العميم والخلق العظيم في التوراة  المعجزات والبرهان المبعوث إلى الخلق أجمعين من اإلنس والجان والمنعوت بالفضل
واإلنجيل والزبور والفرقان وعلى آله وصحبـه الغـر الكـرام الحسـان وعلـى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا آثيرًا ما تعاقب 

   . الحدثان

طـت علومنا الشريفة بما فيها وبعد فقد وصل إلى أبوابنا الشريفة العالية آل ما جهزته أوًال وآخرًا يا أمير تيمور من آتاب وأحا
   . من آالم وخطاب وقصد وعتاب وإرعاد وإرغاب وإرعاب

فأما مـا ذآرتـه فـي أول آتبـك مـن ألقابنـا الشريفـة بالتعظيـم والتبجيـل والتفخيـم فقـد علمنـاه وعرفناه ولكن وجدنا الكلمتين 
لك التعظيم وهـذا غيـر مستقيـم ألنـه متناقـض غيـر متناسـب اللتين في الطمغات آخر الكتب وهما راستي رستي منافيتين لذ

   .  " أصلح وقابل وأفسد وقابل   "   : فعجبنـا مـن هـذا التناقـض الواضح والتخالف الفاضح وفي المثل السائر

في آتبك آلها تستشهد بتاريخ ألنك لم تزل   : وأمـا إرسالـك السيف والترآاش لنا فقد تعجبنا منه إلى الغاية وأنكرناه إلى النهاية
جنكزخان وأخباره وأحواله وتقتدي به في أقواله وأفعاله وما سمعنـا في التواريخ وال اتفق قط من جنكزخان وال ممن تقدمه 
وتأخره من ملوك مملكته في زمن مـن األزمـان أنـه أهـدى إلى خادم الحرمين الشريفين سيفًا وال ترآاشًا ما اختلف في ذلك 

   . ناثنا

فإرسالهما منك إلينا هل هو من باب المحبة أو ال وإن آان تخويفًا فنحن ما نخاف من سيفك وترآاشك بعناية اهللا العظيم 
   . األعلى

  ! إذا التقينا تجـد هـذا مشاهـدة في الحرب فاثبت فأمر اهللا آتيكا  ! السيف والرمح والنشاب قد علمت منا الحروب فسلها فهي تنبيكا
واألنبياء   ! وبالجميـل وحلـو النصـر عودنا خذ التواريخ واقرأها تلبيكا  ! بخدمة الحرمين اهللا شرفنا فضًال وملكنا األمصار تمليكا

وقد أجبناك   ! ومـن يكـن ربـه الفتـاح ناصره ممن يخاف وهذا القول يكفيكا  ! آن الشديد فكم بجاههم من عدو راح مفلوآالنا الر
   . عن السيف والترآاش فيما مضى قبل هذا الوقت وتقدم فاعرف ذلك واعلم

إنـك فتحـت معنـا بـاب المحبـة والـوداد والصحبـة واالتحـاد ال بـاب المخاصمة والمشاورة والعناد   : وأما ما ذآرته من قولـك
   . فقد علمنا ذلك وفهمناه

ألنك لو آنت صادقًا في قولك آنت لما حضر إليك شكر أحمد وأرغون   : والذي نعرفك به أن الذي وقع منـك بخالف ما قلت
المي اللذان هما من بعض ممالكينا ومن جملة رعايانا أمسكتهمـا وجهزتهمـا إلينـا بعـد أن قيدتهما فما فعلت ذلك بل عملت الس

   . بالضد منه ألنك آويتهما وحميتهمـا وعظمتهمـا وأآرمتهمـا وجعلتهما من خواصك وأحبابك وأوليائك وأصحابك
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هجان من هجانتنا فأآرمته وألبسته التاج وعظمته وبعثـت معـه خلعـة إلـى  وأيضًا توجه إليه صولة بن حيار الذي هو قطعة
نعيـر المذآور وإلى غيره من عربانه ووعدته بالتقدمة واإلمارة بالتصرح العظيم ال بالتلويح واإلشارة وآتبت إليه آتابًا ما 

مسامعنا الشريفة آلمة آلمة وعرفنا واضح ترآت فيه وال خليت وأظهرت آل ما آان عندك وما أبقيت فجهزه إلينا وقرء على 
   . معناه ومبهمه وها نحن نشرحه لك لتعلم وتتحقق أنه واصل إلينا واطلعنا عليه وما خفي أمره علينا

   . دولته شمسًا  " اهللا   " دام دولته األمير الكبير المعظم أمير نعير أدام   : وهذا نصه

   . بنا طردك عن الشام ومعاملتهم معك غير الواجبنعرض لعلو علومه المحروسة أنه قد اتصل 

حال وقوفك على هذا المثال تسرع فـي الوصول إلينا بحيث نعطيك ما أعطي المرحوم عمك أمير سليمان طاب ثراه ونجعلك 
الوصول إلى مقدم العساآر المنصورة وبهذا برز الحكم المطـاع مـن الحضـرة العاليـة ففـي عـزم العساآـر والجيـوش المعظمة 

أطراف البالد شرقًا وغربًا وروميًا من سائر النواحي واألمصار والبالد واألقطار وإن أبطأ رآابك عن الوصول فنحن 
   . واصلون إليكم في طريقنا إلى مصر وغيره وال يبقى لطاعتك مزية وال منة فيكون ذلـك علـى الخاطـر المبـارك

إصابـة   " ذلـك   " قدوم الرآاب ففيـه لكـم الفوائـد العظيمـة والعطايـا الجسيمـة ومـع  فينبغـي أن ال يكـون جـواب الكتاب إال
   . الرأي منكم تغني عن تأآيد الوصية إليكم ومهما عرض من المهام يقضى حسب المراد منهج السداد واهللا الموفق

إلينا فانظر آيف آان عاقبة أمره فينبغي أن تتوجـه أو وقد آتبنا إلى السلطان أحمد أن يصل   : وبحاشية الكتاب المذآور ما نصه
   . يتوجه بعض أوالدك إلينا ألجل مصالحك آافة

فيا أمير تيمور لو آنت صادقًا وآالمك بالحق ناطقًا ما وقع منك مثل هذا وال صدر وال اتفق بل وال ببالك خطر ولكن آل ما 
   . فيه وآل وعاء ما ينضح إال بما فيه يكون في خاطر اإلنسان يظهر من الكالم الذي يخرج من

يا فاعًال بالضد من قوله فعل الفتى دال على باطنه والمرء مجزي بأعماله إذا أظهرت ما آان فـي آامنـه وأمـا طلبك منا 
   . السلطان أحمد الحاليري غير مرة فقد علمناه

أيمان اهللا تعالى العظيمة وأعطيته العهود والمواثيق بأنك ولكن عرفنا يا أمير تيمور إيش عمـل بـك حتـى حلفـت له عدة مرار ب
ما تتعـرض إليه وال إلى مملكته وال توافيه وال تشوش عليه حتى اطمأن بأيمانك ورآن إليك وأحسن ظنه فيك ووثق بك 

   . هواعتمد عليك فخنته وغدرته وأتيته بغتـة علـى حيـن غفلـة وبدرتـه وأخذت مملكته وبالده وأمواله وأوالد

وأعظم من ذلك أنك أخذت أيضًا حريمه وهن في عقد نكاحه وعصمته وأعطيتهن لغيره وقد نطق الكتاب والسنة بتحريم ذلك 
وعظم ذنب فاعله وقبيح جرمه ففي أي مذهب من المذاهـب يحـل لـك أخـذ حريـم المسلميـن وإعطاؤهـن لغيـر أزواجهن من 

وعقد نكاحهن إن هذا لهو البالء المبين وآيف تدعي أنـك مسلـم وتفعـل هـذه  المفسدين الظالمين وهن في عصمة أزواجهن
الفعـال عرفنـا فـي أي مذهـب لـك هـذا حلـال فأعمالك هذه آلها منافية لدعواك بل منافية لدين اإلسالم وشرع سيدنا محمد عليه 

   . أفضـل الصالة والسالم

وقـال :   "  ومـن لـم يحكم بما أنزل اللـه فأولئـك هـم  قال اهللا تعالى :   "  ومن لم يحكـم بمـا أنـزل اللـه فأولئـك هـم الكافـرون  " 
وقـال عـز وجـل :   "  ومـن يتعـد حـدود اللـه فقـد  وقـال :   "  ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل اللـه فأولئـك هـم الفاسقـون  "  الظالمـون  " 

وقـد بيـن لنـا الخيـر والشـر والحالل والحرام وأهلها فقال :   "  إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى  ظلـم نفسـه  " 
وقـال تعالـى :   "   وقال تعالى :   "  وال تقربوا الزنا إنه آان فاحشة ومقتـًا وسـاء سبيـال  "  وينهى عـن الفحشـاء والمنكـر والبغي  " 
قـد أفلـح المؤمنـون الذيـن هـم فـي صالتهـم خاشعـون والذيـن هـم عن اللغو معرضون والذين هم للزآاة فاعلون والذيـن هـم 
 لفروجهـم حافظـون إال علـى أزواجهـم أو مـا ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلـك فأولئـك هـم العـادون  " 

   .  " آـل المسلـم علـى المسلم حرام دمـه ومالـه وعرضـه   "   : وقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

   .  " المسلـم مـن سلـم المسلمـون مـن يـده ولسانـه   "   : وقـال عليـه السلـام
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الشنيعة الجسيمة التي يهتز لها العرش ففـي أي مذهب من دين اإلسالم تستحل هذه المحرمات العظيمة والمنكرات القبيحة 
ويغضب اهللا عز وجل لها ورسله والمالئكة والناس أجمعون وما آفى ما فعلت مع القان أحمد المشار إليه حتى تطلبه منا اعلم 

   . من قصدنا وجب حقه علينا  : أن القان أحمد المشار إليه قد استجار بنا وقصدنا وصار ضيفنا وقد ورد

وإن أحد من المشرآين استجارك فأجره حتى   "   : لسيـد الخلـق أجمعيـن فـي حـق الكفـار الـذي هم أنحس الناس وقال تعالـى
فكيف بالمسلمين إذا استجاروا بالمسلمين آيف بالملـوك أبنـاء ملـوك المسلميـن الذيـن ألسالفهـم   " يسمع آالم اهللا ثم أبلغه مأمنه 
خدام الحرمين الشريفين صحبـة ومحبـة وأخـوة فـي اللـه تعالـى ولـو لـم يكـن ذلـك آيـف  الكرام معنا ومع ملوك اإلسالم

يجـوز فـي شـرع المـروءة والنخـوة الوفـاء أن نسلم ضيفنا ونزيلنا والمستجير بنا خصوصًا وجنسنا جرآس جنس ملوك 
ا تشهد به التواريخ ومن عادتنا وشأننـا وطباع جنسنا أننا اإلسلـام السالفيـن خدام الحرمين الشريفين الذين اتفق لهم مع التتار م

   . ال نسلم ضيفنا وال نزيلنا وال من استجار بنا ألحد

وإن آنت ما تصدق ذلك فعندك من هم من جنسنا سلهم يعرفوك فنحن ال يضام لنا نزيل ونقري الضيف ونعامله إنا ذوو 
وآليمة تكفي   ! نقري الضيوف وال يضام نزيلنا شيم ورثنا فضلها عن سالف  ! الفضل الغزير الـوارف أبوابنا هي ملجأ للخائف
إن العادة آانت جارية بين من سلف من ملوك اإلسالم وملوك التتار   : وقولك  ! الذي هـو عاقـل والرمز تصريحًا غدا للعارف

لك الذي هرب من عنده وأن دمرداش بن أنه من هرب من جهة إلى أخر يمسكه الملك الذي يهرب إليه ويقيده ويجهزه إلى الم
جوبان لما هرب في الزمن الماضي من ملكه وجاء إلى سلطان مملكتنا المعظمة المشرفة أمسكه وقيده وأرسله إليه فقد علمناه 

سمى وهو أن أميرًا من أمراء السلطان الملك الناصر آان ي  : وليس هذا الذي قلته وحكيته بصحيح ألن الذي وقع واتفق بخالفه
   . قراسنقر هرب من عنده وراح إلى أبي سعيد فقطع رأسه وجهزه إلى الملك الناصر

وأما دمرداش المذآـور فالملـك الناصـر مـا أرسلـه إلـى أبي سعيد مثل ما قلت وما مات دمرداش المذآور إال في مصـر 
ألنك قد أويت شكر أحمد وأرغون السالمي   : المحروسة فليكن ذلك في علمك ثابتًا وعلى آل حال فكالمك حجة عليك ال لك

وأآرمتهما وقربتهما وآذلك آل من حضر إليك من مماليكنا ورعايانا وخدمنا من أهل مملكتنا فلو أسمكتهم وقيدتهم وجهزتهم 
إن صاحب   : ولكإلينا آنـت تكـون صادقـًا فـي قولـك وآنـت إذا طلبـت منـا أحـدًا مـا تلـام علـى طلبه فكيف وأنت البادي وأما ق

تكريت آان حراميًا قاطع طريق ففعلت معه ما فعلت مقابلة له على نجسه وحرامه وقطعه الطرقات فقـد علمنـاه وسلمنـا لـك 
   . هـذا األمـر بيـض اللـه وجهـك ومـا قصرت فيه فحبذا ما عملت ونعم ما فعلت في حقه من إعطائه جزاءه

ق حتى فعلت بهم فعلت وقتلت منهم من التجار خاصة ثمانمائة نفس في المصادرة أفأهل بغداد آانوا حرامية قطاع طري
   . بالعقوبة والعذاب

ففي أي مذهب يجوز هذا وهل يحل لمن يدعي اإلسالم أن يعمل بخلق اهللا تعالى الذين أمر بالشفقة عليهم واإلحسان إليهم ونشر 
آيف تدعي أنك عادل وتعمل بأهل بغداد المسلمين الموحدين   ! إلى الغاية العدل فيهم هذه الفعال وقد تعجبنا منك يا أمير تيمور

وأن اهللا رحيم يحب من عباده الرحماء   ! وبغيرهم من المسلمين هذه العمائل أما تعلم أن الشفقة على خلق اهللا تعظيـم ألمـر اهللا
يا عبادي إني حرمت الظلم على   : إن اهللا تعالى يقول  "   : وأن الظلم حرام في جميع الملل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .  " نفسي وجعلته بينكم محرمًا فال تظالموا 

   .  " ال أحد أغير من اهللا من أجل ذلك حـرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن   "   : وقال عليه السالم

أال لعنـة اللـه علـى   " ن رب العالمين الذي قـال فـي حقهـم وحسـب الظالميـ  " إن فاتني ظلـم ظالـم فأنـا الظالـم   "   : وورد
   .  "الظالميـن  "  وقـال  "  إنـه ال يفلـح الظالمـون  

   . والباغـي لـه مصرع

ـن الذيـن آانـوا مـن جنسنـا آما ذآرنا لك ولما جاء هوالآو ومنكوتمر وغازان وقصدوا ملوك اإلسلـام خـدام الحرميـن الشريفي
   . أعاله اتفق لهم ما اتفق مما هو مشروح في التواريخ ومعلوم عند الناس فمهما أخذه أولئك تأخذه إذا جئت
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إنه إن لم نجهز إليك السلطان أحمد الحاليري مقيدًا تجيء في أول فصل الربيع إذا نزلت الشمـس بـرج   : وأما قولك في آتبك
لحمـل أو لمـا تنـزل الميـزان وإن جهزنـاه إليـك مقيـدًا تتأآـد المحبـة والصحبة بيننا وبينك فقد علمناه والذي نعرفك به هو أننا ا

آنا نتوقع أنك تجيء قبل هذا الوقـت فقد أبطأت آثيرًا وملوك اإلسالم خدام الحرمين الشريفين الذين آانوا قبلنا ما تصالحوا مع 
   . يره إال حتى تزاوروا وتقابلوا واجتمعوا ونحن أيضًا آذلك ما نصطلح إال بعد أنت نتزاور ونتقابل ونجتمعمثل هوالآو وغ

وأنت طلبت أحمد الحاليري وها نحن واصلون إليك به نطلب منك أن تشفعنا فيه وتهبنا ذنبه الذي صدر منه وندخل عليك 
   . ك فيه حتى نأتيك بأحمد الحاليري المذآور فيه ونشفع فيه عندكبسببـه ونسـأل إحسانـك أن تعين لنا موضعًا نلتقي مع

   . إما من ذاك الجانب من الفرات أو من هذا الجانـب  : فعين لنا الموضع المذآور على حسب ما تختار

   . وأي موضـع عينتـه وسميتـه لنـا جئنـاك بالمشـار إليـه فيـه وندخـل عليـك في أمره ونستوهب ذنبه منك

   . وأما ما ذآرته من أمر الرسول فقد علمناه

والذي نعرفك بـه هـو أن الرسـول المذآـور آـان يكتـب المنـازل منزلـة منزلـة إلـى بالدنا المحروسة واطلع عليه في ذلك 
   . مهبس األرض لألمير تيمور واقرأ الخطبة باس  : جماعة من جهتنا ولما وصل إلى الرحبة المحروسة قال للنائب بها

ألنه   : فلو آان رسوًال مصلحًا ما آان آتب المنازل وال أآثر فضوله وتحدث بما ال ينبغي له وتكلم فيمـا ال يعنيه وتعدى طوره
إذا قصدت الملـوك فالبـس مـن التقى   : ال ينبغي للرسول أن يكون إال أعمى أخرس غزير العقل ثقيل الرأس آما قال بعضهم

وآيف يمكن نائبنا الذي هو من جملة مماليكنا وجبل   ! ل إذا ما دخلت أعمى واخرج إذا ما خرجت أخرسأدخـ  ! والعفاف ملبس
يبوس األرض لغيرنا أو يخطب باسم غيرنا وآيف   " أن   " لحمه ودمه على أنعمنا وصدقاتنا وغذي وربي بلبان فضلنا وجودنا 

   . يترك اسم خادم الحرمين الشريفين أستاذه ويذآر اسم غيره

فقد تكررت منك الفعال القبيحة الموجبة لما يقدره اهللا تعالى ونحن نقسم باهللا تعالى لوال قلت لنعير تعال حتى أعملك مقدم 
   . العساآر ونمشي على الشام ومصر وقربت مماليكنا وآويتهم وبدأ بهذا آله وحصل منك التعدي ما آان يتفق لرسلك ما اتفق

   . والخير بالخير والبادي أآرم والشر بالشر والبادي أظلم ولكن الجزاء من جنس العمل

   . وأيضًا آل وقت تسأل عن ممالكنا المصونة وآثرة عساآرنا المنصورة من قلتها

   . فلو آنت طالبًا المحبة والصحبة والمصادقة ما وقع منك هذا

ت بالرجليـن وبالمائة واعتمادك على آثرة وأما قولك إن هوالآو أخذ من آل مائة رجل رجلين وجاء بهم وأنت قـد جئـ
عسكرك على قولـك فقـد علمنـاه وإن آـان اعتمـادك علـى آثـرة عسكرك فاعتمادنا نحن على اهللا تعالى واستمدادنا من 

   . همالحرمين الشريفين ومددنا ممن بهما من األنبيـاء صلـوات اللـه وسالمـه عليهم أجمعين والصحابة والصالحين رضي اهللا عن

فإذا تالقينا يكون ما يقدره اهللا تعالى ويعطي اهللا النصر لمن يشاء وتعلم ذاك الوقت لمن العاقبة ويظهر فعل الرب القادر تعالى 
وعوائده الجميلة بنا التي ال شك عندنا فيها وال ريب وقط ملوك التتار ما انتصروا على ملوك اإلسالم بل ملوك اإلسالم خدام 

ين هم المؤيدون المنصورون المظفرون بعون اهللا تعالى وببرآة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم معودون من الحرمين الشريف
ألنهـم أهل الكتاب والسنة والعدل والخير والخوف من اهللا تعالى ال يقعون   : اهللا الكريم بالفضـل واإلحسـان والغنائـم والفتوحـات

   . نهى عنه فهم المؤمنون المتقونفي محارمه وال يقدمون على ارتكاب ما ي

وقـال :   "  والعاقبـة  وقـال تعالـى :   "  إنـا لننصـر رسلنـا والذيـن آمنـوا  "  وقال اهللا تعالى :   "  وآـان حقـًا علينـا نصـر المؤمنيـن  " 
وقال تعالى :   "  ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر إن األرض يرثها عبادي وأمـا مـا ذآرتـه مـن أمـر قـرا يوسـف  للتقوى  " 

   . وبيـر حسن وغيرهما وأن في معاشهم زغًال وأنهم مفسدون
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نبًا وأنك أنت العادل الخير المفلح والناس آلهم مناحيس وأنـت الصالـح واهللا يعلم المفسد من المصلح وجعلك لكل واحد منهم ذ
   . فقد علمناه

ألنها متضادة ليس بينها   : والذي نعرفك به هو أن النور ال يجتمع مع الظالم وال اليقظة والمنام وال الخير والشر في حيز واحد
اتفاق وال التئـام وفعـل المـرء دال علـى نيتـه وطويتـه قـال اللـه تعالـى :   "  قـل آـل يعمـل علـى شاآلته  "  وقال :   "  وما يستوي 
وقـال :   "  إن أآرمكم  األعمى والبصيـر وال الظلمـات وال النـور وال الظـل وال الحـرور ومـا يستـوي األحيـاء وال األمـوات  " 
 "  وشتان ما بين أهل الخير والفساد وأهل العدل وأهل البغي والعناد فالخير هو المتقي ومن يرتكب ما حرم اهللا  عند اهللا أتقاآم

   . ويعتقد أنه على الحـق فهـو الشقي

منه مع عظيم بليته فذلك عين الجهل منه مع الخطا وسوف يرى عقباه عند منيته إذا المرء لم يعرف قبيح خطيته وال الذنب 
أما قولك إن نعير العرب أرسل بالخفية يطلب السلطان أحمد وأننا   ! وليـس يجـازى المـرء إال بفعله ومـا يرجـع الصياد إال بنيته

   . اتفق توجهه إليه يكن ذلك سببًا لخراب الديار فقـد علمنـاهنرسم لنوابنا أن يحترزوا من توجهه إليه وال يمكنوه من ذلك فإنه إن 

والـذي نعرفـك به هو أننا نتحقق أن ما يحصل خراب الديار والدمار ومحو اآلثار إال لمن يسعـى ويتكلـم بخـراب الديـار  "  وال 
   .يحيـق المكـر السـيء إال بأهله  "  

وستعلم ديار من تخرب وعمر من يذهب وعلى من تكون دائرة السوء دائرة وسطوات المنايا قاهرة  "  وسيعلم الذين ظلموا أي 
وها نحن واصلون بجيوش وجنود وعساآر مؤيدة من السباع أسبع ال تروى أسلحتهم من دماء البغاة وال تشبع  منقلب ينقلبون  " 

ما زال يمنحنـا فضـًال   ! احذر فأمرك رب العرش يكفينا  : قل للذي في الورى أضحى يعادينا  : والجواب ما ترى ال ما تسمع
يـد بالعـز والنصـر والتأي  ! أقامنـا زحمًة للناس أجمعهم ولم يزل من جزيل الجود يعطينا  ! ويكلونـا وفي العدا بعظيم النصر يشفينا
قد أسكن الرحمة الحسنى التي   ! وللجميل وفعل الخير وفقنا شكرًا له ستره األعلى يغطينا  ! عودنا وزادنا في مديد األرض تمكينا
اهللا حافظنـا اللـه ناصرنـا مـن   ! فكلما بالدعاء المرتضى نطقت لنا الرعايا أجاب الكون آمينا  ! أمنت بها األنام بأقصى ملكنا فينـا

اندنـا من ذا يقاوينا واهللا الموفق بفضله العميم والهادي إلى الصراط المستقيم بمنه وآرمـه وجـوده ونعمـه إن شـاء آتب ذا يع
   . في

   . من جمادى األولى سنة ست وتسعين وسبعمائة

هـا وتـرددت رسلـه حين عاد السلطان من الشأم إلى الديار المصرية وخرب هو دمشق وحرقها ثم انتقـل عن -الحالة الثانية 
   . أحـد أمرائـه الـذي آـان قد أسر في أيام السلطان الملك الظاهر برقوق  : بطلـب أطلمـش

المقام الشريف   " وفـي هـذه الحالة آان يكتب له في قطع الثلثين والعنوان بقلم جليل الثلث بحل الذهب سطران مضمونهما 
ي المظفـري الملجئـي الملـاذي الوالـدي القطبـي نصـرة الديـن ملجـأ القاصديـن ملـاذ العالي الكبيري العالمـي العادلـي المؤيـد

   .  " العائذين قطب اإلسالم والمسلمين دامت معدلته تيمور آورآان 

 والبسملـة فـي أول الوصـل الرابـع والخطبـة جميعهـا بالذهب وآذلك البعدية وما يتعلق بالمكتوب إليه على عادة القانات
إال أنـه اختلـف مكانهـا فـي   " المشتـاق فـرج بـن برقـوق   "   : والعالمة بجليل الثلث بحل الذهـب بالهامـش مـا صورتـه

   . المكاتبـات علـى مـا سيأتـي ذآـره

   . إال أن افتتاح المكاتبة إليه في هذه الحالة آان على ضربين بحسب ما اقتضاه الحال

  الضرب األول االفتتاح 

  : بأما بعد وذلك عند أول عقد الصلح وهذه النسخة مكاتبٍة إليه جوابًا عما ورد منه بطلب أطلمش المذآور والتماس الصلح
جهزت صحبة األمير شهاب الدين أحمد بن غلبك واألمير قاني بيه صحبة رسوله خواجا مسعود الكججاني رسوله الوارد 

   . ولى سنة خمس وثمانمائةبكتابه في جمادى األ



 

701 
 

علـى   " المشتـاق فـرج بـن برقـوق   " وعلم له فيها في الهامش بين السطريـن الثانـي والثالـث بقلـم جليـل الثلـث بحـل الذهـب 
الح بمن أما بعد حمد اهللا الذي جعل األرواح أجنادًا مجندة ووصل أسباب الرشد والف  : ما تقدم ذآره والورق قطع الثلثين وهي

   . افتتح بـاب اإلصلـاح ولـم يخلـف موعده وآفل لمن توآل عليه في أموره النجاح يومه وغده

والشهادة له بأنه اهللا القاهر فوق عباده بقدرته المؤيدة والصالة والسالم على أشرف نبي طيب اهللا عنصره ومحتـده وأصلـح 
   . هما من الخير مقصدهببعـض نسلـه الشريـف بيـن فئتيـن عظيمتين بلغ آل من

وعلى آله الطاهرين وذريته الظاهرين بالمصالح المرشدة وأصحابه الذين آانت غالب قضاياهم صلحًا بيـن النـاس ورسلهم 
باالتفاق مرددة ومن عدم الشقاق غير مترددة صالًة وسالمًا نصل بهما حبل البنوة باألبوة المتجددة ونخمد بهما نار الحرب 

   . المتوقدة

فقـد أصدرنـا هـذه المفاوضة إلى المقام الشريف العالي الكبيري العالمي العادلي المؤيدي المظفري الملجئي المالذي الوالدي 
القطبي نصـرة الديـن ملجـأ القاصديـن ملـاذ العائذيـن قطـب اإلسلـام والمسلميـن تيمورآورآـان دامـت وال تتناهى غاياته 

ته العالية التي وردت أوًال وآخرًا تضمنت رموزها باطنًا وظاهرًا تجهيز األمير أطلمش لـزم وتبدي لشريف علمه أن مفاوض
لتنحسم مادة الحرآات وتسكن القلوب والخواطر في سائر الجهات وتتحد المملكتان في   : المقـام الشريـف إلـى حضرتـه العلية

ين مناهجها ووضحها خصوصًا ما أشار إليه من أن لجواب الصداقة والوفاء والمحبة والصفاء على الصورة التي شرحها وب
   . الكتـاب حقـًا ال يضيـع فوقفناعليهـا وقوف إجالل وفهمنا ما تضمنته على التفصيل واإلجمال

والذي نبديه إلى علومه الشريفة أن سبب تأخير أطلمش أنه قدم المقام الشريف إلى حدود الممالك الشامية وتوجهنا مـن الديـار 
   . لمصريـة عـرض لنـا مـا أوجـب العـود إليهـا سريعـًا وآـان الحزم فيما فعلناه بمشيئة اهللا تعالىا

ثم تحققنا من المفاوضة الواردة على يد سودون وسودون والنمر والحاج بيسق أحد أمراء أخورية قسمة باهللا الطالب الغالب 
هز إليه أطلمش المشار إليه رجع المقام الشريف إلى بالده وأنه متوقع المدرك المهلك الحي الذي ال ينام وال يموت أنه إن ج
   . حضـوره إليـه بقـارة أو سلميـة أو حمـص أو حمـاة

   . فأخذنـا فـي تجهيـزه إلـى حضرته الشريفة على أجمل ما يكون

من أنواع العذاب وتخريب قلعتهـا وديارهـا وإحـراق   : فبينـا نحـن علـى ذلك إذ وردت علينا األخبار بما اتفق لدمشق وأهلها
   . جامعهـا الـذي هـو الجامـع الفـرد فـي الممالـك اإلسالميـة وغيره من المساجد والمدارس والمعاهد والعابد

لمضار لمحنـا من عدم ترحلكم عن دمشق وهي عامرة نقض ما تقرر وعدم التفاتكم فلما تواترت هذه األخبار وتحققت هذه ا
   . إلى األمير أطلمش المذآور وتجهيزه

فلما وردت مفاوضته الشريفة المجهزة إلى صاحب ماردين أرسلها إلينا وهي الواصلـة علـى يـد المجلـس السامي الشيخي 
لشرفي عبد المؤمن شيخ الجبال ابن ولي اهللا إمام العارفين عبد القادر الكيالني الكبيري العالمي الناسكي الحسيبي النسيبي ا

أعاد اهللا تعالى من برآاته والصدر األجل فخر الدين التاجر السفـار المؤرخـة بثانـي عشـر ذي القعـدة الحرام من سنة أربع 
الد الرومية والقصد فيها تجهيز األميـر أطلمـش وأن وثمانمائة المتضمنة وصول المقام الشريف إلى أرزنكان وآماخ قاصدًا للب

يفتـح بـاب المصالحـة ويسلـك طريـق المصادقـة رعايًة لصالح المملكتين ونظرًا إلى إصالح ذات البين وأنه ال مطمع في 
واعـد لينظر ما يصدر بعد وصولهما من تمهيد ق  : صحة المودة وإرسـال أطلمش صحبة شخص من مقربي حضرتنا الشريفة

   . المجاملـة وتشييـد مبانـي المحبـة

أقسم باهللا الذي هو في السماء إله وفي األرض إلٌه أن يكون في هذه الحياة محبًا لمن  -زيدت عظمته  - وأن المقـام الشريـف 
   . يحبنا مبغضًا لمن يبغضنا وأنا نتلفظ بحضور األمير أطلمش آما تلفظتم
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ير المؤمنين المتوآل علـى اللـه أدام اللـه تعالـى أيامـه والشيـخ اإلمـام الفـرد شيـخ اإلسلـام فعند ذلك اجتمعنا مع موالنا أم
وقضاة القضاة ومشايخ العلم والصالح وأرآان الدولة  -أعاد اهللا تعالى من برآته  -سـراج الملـة والديـن عمـر البلقيني 

   . الشريفـة وقرئـت المفاوضـة بحضورهـم

مـا تضمنتـه مـن عظيم القسم والحلف ببـاريء النسـم وعلموا أن جل القصد فيها تطلع المقام الشريف إلى تجهيز  فلمـا سمعـوا
   . األمير أطلمش المذآور فاجتمعت اآلراء على إرساله إلى حضرته الشريفة صحبة من اقتضته اآلراء الشريفـة

مؤرخة بثاني عشر  -على يد شخص من أهل أزمير  -ـدت عظمته زي - ثـم وردت بعـد ذلـك المفاوضـة مـن المقـام الشريـف 
   . شهر صفر المبارك سنة تاريخه متضمنة ما حصل من النصر على ابن عثمان والظفر به واالستيالء على غالب قالعه

   . وزبدة الكالم فيها اإلسراع بتجهيز أطلمش المذآور ليجتمع شمله بأوالده بالحضرة الشريفة

وردت علينا مفاوضٌة شريفٌة على يـد المجلـس السامـي الشيخـي الكبيـري األوحـدي العارفـي السالكـي المقربـي ثم بعد ذلك 
مسعـود الكججاني رسول المقام الشريف وصحبته المجلس السامي الشيخي الكبيري العالمي العاملي األمامي القدوي الشمسي 

   . لجـزري أدام اللـه النفع بهشيخ القـراء إمـام أئمـة الكبـراء محمـد بـن ا

   . مؤرخة بغرة ربيع األول سنة تاريخه متضمنة معنى الكتابيـن المجهزيـن مـن مارديـن وأزمير

وجل القصد فيها تجهيز األمير أطلمش لتحصل طمأنينة قلوب العالمين وإخماد باب الفتـن وأن العمدة على المشافهة التي 
   . عود المشار إليه وأن قوله قول المقام الشريـفتحملها الخواجا نظام الدين مس

   . ومهمـا عقـد الصلـح عليـه والتـزم بـه آـان مـن رأي المقـام الشريـف وشـوره ال يخرج عنه وال يميل إلى غيره بقول وال فعل

لمقام الشريف والدنا عوضًا فلما أحضرناه وأصغينا إلى ما تحمله من المشافهة فإذا هي مشتملٌة على خالص المحبة وأن يكون ا
عمن قدس اهللا تربه وأن نجهز األمير أطلمش إليه وتكون عمدتنا بعد اهللا عز وجل عليه فقابلنا ذلك بالقبول واالستبشار ومحونا 

ـار آية ليل الجفاء وأثبتنا آية نهار الوفاء في اإلعالن واإلسرار وقبلنـا أبوتـه الكريمة على مـدى األزمـان وتوالـي األعص
وشاهـد الخواجـا مسعـود حـال أطلمـش وعلـم اهتمامنا بتجهيزه قبل وصوله بمدٍة اعتمادًا على ألبته السابقة ووثوقًا بما صرح 
به من االتحاد والمصادقة وعقدنا الصلح مع الشيخ نظام الدين مسعود المذآور بطريـق الوآالـة الشرعيـة عـن المقام الشريف 

على ذلك بمحضر من شيخ اإلسالم وقضاة القضاة  -أدام اهللا أيامه  -يه بموافقة موالنا أمير المؤمنين وحلفنا نظير ما حلف عل
ومشايخ العلم والصلـاح وأرآـان الدولـة الكبـار مع حضور األمير أطلمش لزم المقام الشريف وشهادة من يضع خطه على 

ته الشريفة قرين هذا الجواب الشريف لتحيط العلـوم الشريفـة نسخ الصلح التي آتبت وجهزنا منها نسختين مثبوتتين إلى حضر
  : بمضمونهـا وبأحدهمـا خطنـا الشريـف لتخلـد بخزانتـه الشريفـة واألخـرى يشملهـا بخطه الشريف وتعاد إلينا صحبة رسولنا

أحمد بن أغلبك الناصـري  المجلس العالي األميري الكبيري المجاهدي المؤيدي المقربي األعزي األخصي األصيلي الشهابي
وجهزنا صحبته المجلس السامي األمير األجل الكبير المقرب  -أدام اهللا تعالى نعمته  - مقربنـا ومقـرب والدنـا الشهيد 

المرتضى األخص األآمل سيف الدين قاني باي الخاصكي الناصري أدام اهللا سعادته المتوجهين بهذا الجواب الشريف 
   . يـر أطلمـش وبقيـة قصـاد المقـام الشريـف ورسلهالمجهزيـن صحبـة األم

ومما نبديه لعلومه الشريفة أنه مما تضمنه المخلص الشريف المجهز عطف الكتاب الواصل على يد الشيخ مسعود الكججاني 
   . مضاعفة الوصية بأوالد الشيخ شمس الدين الجزري ورعاية أحوالهم وتعلقاتهم

   . لقبول وقررنا لهم باألبواب الشريفةوقد قابلنا ذلك باإلقبال وا

قد أخلصنا النية للمقام الشريف وعاهدنا اهللا عز وجل في التعاضد والتناصر واالجتهاد  -وآفى به شهيدًا  - ونحن بشهادة اهللا 
األمور على  في عمل المصالح للعباد والبالد وعدم التقاصر والعمل بما فيه بياض الوجه عند اهللا في الدنيا واآلخرة وإجراء

   . السداد
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   . بتوفيق اهللا عز وجل وطلبًا لرحمته الباطنة والظاهرة

   . يا أول الصفو هذا آخر الكدر والمستند حسب المرسوم الشريف  : ثم استقبل لسان الحال ينشدنا

 الضرب الثاني ما صار إليه األمر بعد وصول أطلمش إليه 

المقام الشريف العالي الكبيري العالمي العادلي المؤيدي   : وهذه نسخة جواب والعنوان سطر بقلم الثلث بماء الذهب ما صورته
المظفري الملجئي المالذي الوالدي القطبي نصرة الدين ملجأ القاصدين مالذ العائذيـن قطـب اإلسلـام والمسلميـن تيمورآورآان 

   . -زيدت عظمته  -

   . ثالثة أوصال والبسملة الشريفة فـي أول الوصـل الرابـع والطرد

ثـم الحمـد للـه وتتمـة الخطبـة بالذهب وبيت العالمة عرض أربعة أصابع مضمومًة وما يليها من األسطر سعة ثالث أصابع 
ة عند أمـا بعـد فقـد صـدرت والعالمـة الشريفـة بيـن السطـر العاشـر والحـادي عشر من سطور الكتابة موافقًا النتهاء الخطب

   . هـذه المفاوضة

   .  " المشتاق فرج بـن برقوق   " والعالمة الشريفة بجليل الثلث بماء الذهب 

   . وهامش الكتاب أربعة أصابع مطبوقًة والخطبة وما يليها من البعدية وألقاب المقام القطبي المرآبة والمفردة الجميع بالذهب

الحمد هللا الذي شيد قواعد اإلصالح ومهد مواطن الرشد والنجاح وجعل أذان المؤمن يجيب داعي   : ومضمونه بعد البسملة
   . الفالح

نحمده على أن ألف بين القلوب بلطيف االرتياح ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله زم نفوس المؤمنين بحبل التقوى 
من حمية الجماح ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي وضـح مـن نور رسالته فجر اإليمان والح ونفح من نور 

هللا عليه وسلم وعلى آله الذين شدوا ظهور آلمهم من الصدق بأتقن وشاح وعلى معجزاته زهر الدين الحنيفي وفاح صلى ا
   . صحابته الذين بينوا من عهودهم بفقههم في الدين الواجب والمندوب والمحظور والمباح وسلم تسليمـًا آثيرًا

عادلي المؤيدي المظفري الملجئي أمـا بعـد فقـد صـدرت هـذه المفاوضـة إلـى المقـام الشريـف العالـي الكبيري العالمي ال
ملٌكيفوق الخلق طرا هيبًة فبـه   : المالذي الوالـدي القطبـي نصـرة الديـن ملجـأ القاصديـن ملـاذ العائذين قطب اإلسالم والمسلمين

ـود وآيـات فضله زيـدت عظمتـه ودامـت معدلتـه وال زالـت رايـات نصـره خافقـة البن -تيمورآورآـان   ! نهايـة غايـة التأميـل
تهدي إليه من السالم ما حال  -متلوة في التهائم والنجود وسحب فضائله هاميـًة بالكـرم والجـود ومهابـة سطوتـه تمـأل الوجود 

   . في حالتي الصدور والورود ومن اإلخالص ما صفا وضفت منه البرود

آتبناه إلى حضرته الشريفة على يد المجلس العالي  وتبدي لعلمه الشريف أن مفاوضته الشريفة وردت عليها جوابًا عما
األميري الشهابي أحمد بن غلبك وسيـف الديـن قانـي بيـه الناصـري المجهزين صحبة المجلس العالي األميري الجاللي 

اه من رسائل أطلمش لزم المقام الشريف بوصول األمير جالل الديـن أطلمـش إلى حضرته الشريفة طيبًا مبديًا بين يديه ما حملن
األشواق مبينًا ما هـو الالئـق بخاللـه الحسنـة عـن حضرتنا ما دبج به األوراق شاآرًا إلنعاماتنا التي هي في الحقيقة مـن شيم 
فضلكم الخفاق مثبتًا منه ومن فحوى الخطاب في نظم الكتاب صدق المقال وصحة العهد ورسوخ الميثاق وأنه قد ثبت بما بث 

ي حصول األماني وسرى بعد ما يكون من هدايا التهاني وأن الذي اتفـق الـآن هـو المطلـوب والمكتـوب بـه من غرائب المعان
إلـى والدنـا الشهيـد الطاهر أوًال هو المرغوب وخالفه آان موجبًا لنقل الحرآات الشريفة إلى جهة البالد وما اتفق فيه للعباد 

   . ولكن آل بقضاء وقدر

شارة بتجهيز الرسل واألمير أطلمش صـارت القلـوب متفقـة والعيـون قـارة وصفـت مـوارد الصفـاء ولما حصل قبول اإل
   . وضفـت برود الوفاء وقطعت حبال المنافاة والجفاء
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واهللا الطالب الغالب المدرك المهلك الحي  - وأن المقام الشريف آان أقسم في آتبه قسمًا وأعاده ثم فصل مجمله وأفاده وهو
من يومه هذا ال يخاف ما صدر من عقد الصلح المسطور وال يرجع عن حكمه للعهد المزبـور  -ال ينام وال يموت  الذي

ويحـب مـن يحبنا ويبغض من يبغضنا ويكون سلمًا لمسالمينا حربًا لمحاربينا ومتى استنصرنا به على أحد من مخالفينا أمدنا 
الناس غيرنا وإنه لـو آـان القسم على الوجه الذي ذآره مصرحًا مذآورًا في لفظ  بما شئنا من العساآر وأنه أمر ما ناله أحد من

الكتاب وعبارة الخطاب لكان أوضح والتبيين أملح وأنه حيث آان بأطراف ممالكه المجاورة لممالكنا أحٌد من المفسدين يجهزه 
   . إلينـا مقيدًا

التفاق الكلمتين واتحاد المملكتين وطمأنينة   : ه يعرفنا به لنجهزه إليهوحيث آان أحٌد من المفسدين بممالكنا المجاورة لممالك
مـن سؤال المقام الشريف اهللا عز وجل زيادة أسباب دولتنا ونمو إيالتنا   : لقلوب الرعايا والسالكين من الجهتين وما تفضل بـه

   . وأن الهالل إذا رأيت نمـوه أيقنت أن سيصير بدرًا آامًال

ا يصنعه المقام الشريف من الفضل المنيف ومن تالفي األمور ما يظهر للخاصة والجمهور مما يزيد بدرنا نموًا وأنا سنرى م
ألنه لنا أآفى آفيل وأشفق من الولد والصاحب والخليل وإن من عالمة الصفا إظهار ما خفـى وهـو   : وقدرنا بين الملوك سموًا

ًة في ممالكه وهي أبلستين وملطية وآرآر وآختا وقلعـة الـروم والبيـرة وأنـه آان أن في أطراف ممالكنا اآلن بالدًا آانت داخل
حمل معناها على لسان المجلس السامي النظامي مسعود الكججاني أوًال المجهز اآلن صحبة األمير شهاب الدين بن غلبك 

المعول في انتظام األمور على ما تحمله وسيف الدين قاني بيه وأن القصد أن نأمر من بها من النواب أن تسلمها لنوابه و
المشار إليه وعول عليه وأنه شاآٌر لمرافقنا موافٌق لموافقنا وأنه يصغى إلى ما نبديه ونتحف به ونهديه على الصورة التي 

عف سرورنا أبداها والتحية التي بكريم الشيم أهداها فقد علمنا ذلـك جملـًة وتفصيًال وشكرنا حسن صنيعه إقامًة ورحيًال وتضا
   . بوصول األمير أطلمش إلى الحضرة الشريفة

ووصل إلينا األمير شهاب الدين بن غلبك وسيف الدين قاني بيه مرتلين من ذآـر محاسنكـم ترتيـًال وعرضـا مـا تفضلتـم بـه 
مزيد والبر الذي تعجز الفصحاء  فـي حقنـا إآرامـًا وتوقيرًا وتبجيًال وأنهيا بين أيدينا ما عومـال بـه مـن الفضل الذي ما عليه

أن تبديء بعض محاسنه أو تعيد وأنهما آانا آل يوم من توفر الفضل في يوم عيد وحصل لهما من اإلقبال ما ال يحصى 
بالحصر والتحديد فحمدنـا للمقـام الشريـف الوالـدي حسـن هـذا الفضـل العـام وشكرنـا جميـل تفضله الذي أخجل الغمام وتزايد 

   . وحبنا حيث زمزمت ألفاظ المفاوضة الشريفة إلـى ذلك المقام شوقنا

وهذا هو الالئق بالخالل الشريفة والمؤمل في جالل صفاته المنيفة ووصل   ! ليـس علـى اللـه بمستنكـر أن يجمع العالم في واحد
لوفاء ما يعجز عن وصفه الناظـم الخواجا نظام الديـن صحبتهما مبديًا عن جنابكم من رسائل المحبة والصفاء والمودة وا

والناثـر مظهرًا من حسن المودة وعزيز المعرفة ما يفخر به الموالي والمؤاثر سالكًا من تأآيد أسباب الصلح ما تتجمل به 
 مفارق المفاخر معتذرًا عما تقدم فما قدر ربمـا يكـون سببـًا إلصلـاح اآلخـر متكفـًال عـن صفـاء طويتكـم لنـا بمـا يسـر

السرائـر فضاعفنا إآرامه ورادفنا إنعامه ووفرنا مـن العـز أقسامـه وأنزلنـاه منـزًال يليـق بـه ووصلنـا آـل خيـٍر بسببـه ومـا 
   . هـو إال مستحٌق لكل ما يراد به من فيض فضل وفضل

الـذي أقسمنا به مصرحًا لكان أولى فقد وأما ما أشار إليه من إعادة القسم تأآيـدًا للصلـح وتوضيحـًا للنجـح ولـو آـان القسـم 
علمنا ذلك وآتبنا ألفاظ القسم في آتاب الصلح مصرحًة وأعدناه إلى حضرته ليقرأ على مسامعه الشريفة ويشمله الخط الشريف 

ال ينـام وال  ويعاد إلينا ونحن نكرر القسم بباريء النسـم الـذي ال إلـه إال هـو الطالـب الغالـب المـدرك المهلـك الحـي الـذي
يموت أنا من يومنـا هـذا ال نخالـف مـا انتظـم مـن عقـد الصلـح المسطـور إلـى يـوم البعـث والنشور وال تحل عراه الوثيقة 

المشار إليها إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها ونكون حربًا لمن حاربه وسلمًا لمن سالمه ومبغضين لمبغضيه ومحبين 
إشـاره أو شـن علـى أحد من رعاياه غاره رادفنا إسعافه وضاعفنا استظهاره وأخلصنا القول والعمل في لمحبيه ومـن أشـار ب

آأبلستين وملطية وآرآر   : مصافاة وأما ما أشار إليه من أمر القرى التي قصد تسليمها لنوابه وأنها داخلٌة في حدود مملكته
   . وآختا وقلعة الروم والبيرة فقد علمنا ذلك

نبدي إلى علومه الشريفة أن هذه البالد ال يحصل لنا منها خراج وال ينال ملكنا ونوابنا منهـا فـي آـل وقـٍت إال االنزعاج  ونحن
وإذا جهزنا إليها أحدًا من النواب نتكفل له غالبًا بالخيل والرجل والرآاب وبضواحيها من سراق الترآمان وقطاع الطريق من 

   . امـهالعربان ما ال يخفـى عـن مق
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ولـو آانـت دمشـق أو حلب أو أآبر من ذلك مماله عن الطلب ما توقفنا فيها عن قبول إشارته لتأآيد المحبة واتحاد الكلمتيـن 
مـن الجانبيـن فـي أعلـى رتبـة غيـر أن لتسليمهـا مـن الوهن لمملكتنا منافاًة لما تفضل به المقام الشريـف مـن سـؤال اللـه 

   . ة سلطتناتعالـى في زياد

خصوصًا وقد وعد المقام الشريف الوالدي بما سنرى وسوف تظهر نتيجته مما يتفضل به بين الورى وأن الذي سمح لنا به من 
االستظهار ما ناله أحٌد من الناس وما حصل لنا بما أبداه الخواجا مسعود بين أمراء دولتنا من المشافهة عن مقامه الشريف من 

ونحن نترقب بيمن حرآاته وسديد إشارته في زيادة النفس والملك والمال ونتوقع من جميل آفالته السعادة  قوة الجأش واإليناس
   . األبدية في الحال والمآل فيكون ذلك في شريف علمه

وقد جهزنا بهذه المفاوضة المجلس العالي األميري الكبيري األعزي األخصي المقربي المؤتمني األوحدي النصيري مجد 
الم والمسلمين شرف األمراء الخواص في العالمين منتخب الملـوك والسالطيـن منكلـي بغـا الناصـري أميـر حاجـب أدام اإلس

اللـه تعالـى سعـده وأنجح قصده وعلى يده من الهدية المصرية ما تهيأ تجهيزه بمقتضى القائمة الملصقة بذيلها وأعدنا المجلس 
ه إلى المقام الشريف متحملين من رسائل األشواق واالتحاد ما ال يقع عليه الحصر والتعداد مسعودًا ومن مع  : العالي النظامي

وما أخرنا الخواجا نظام الدين مسعودًا هذه المدة بالباب الشريف إال ألمر عرض من قضية السلطان أحمد بن أويس وهربه 
دمشق ليحصل منه األرب ثم بعد ذلك بأيام ورد الخبر مـن بغـداد إلـى حلـب وجهزنـا مـن البـاب الشريـف مـن يحضـره إلى 

   . من آافل الشام المحـروس بوصـول قـرا يوسـف بـن قـرا محمـد إلـى دمشـق فـي نفـر قليـل

فجهزنـا أحـد األمراء إلى آافل الشام بمثـاٍل شريـف يتضمـن القبـض علـى السلطـان أحمـد بـن أويـس وقـرا يوسـف 
   . عهما االعتقال بقلعة دمشق المحروسة وفاًء للعهـد وتأآيـدًاالمذآوريـن وإيدا

   . وحملنـا األميـر سيـف الديـن منكلـي بغا المذآور مشافهًة في معناهما

ألن الديار   : والقصد من جميل محبته وجزيل أبوته قبول المجهز من ذلك وبسط العذر فيه إذا وصل إلى حضرته هنالك
   . بها من المحل لعدم طلوع النيل في هذه السنة ما ال يحصر وال يحصى وال سمع بمثلهالمصرية وأعمالها حل 

وشمول نسخة الصلح المعادة بالخط الشريف ومضاعفة إآرام حاملها األمير منكلي بغا بالبر الوريف واإلصغاء إلـى مـا 
لـى يشيـد بتمهيـده قواعد الدين الحنيف يمنه وآرمه تحملـه مـن المشافهـة فـي معنـى أحمـد بـن أويـس وقـرا يوسـف واللـه تعا

   . إن شاء اهللا تعالى

وهو   : الثالث من ملوك توران من بني جنكزخان القان الكبير صاحب التخت وهو صاحب الصين والخطا قال في التعريف
   . أآبر الثالثة ووارث تخت جنكزخان

معة آبائه ثم تواترت اآلن األخبار بأنه قد أسلم ودان دين اإلسالم ورقم آلمة ولم يكن يكاتب لترفعـه وإبائه وطيرانه بس  : قال
   . التوحيد على ذوائب األعالم

   . فقد مألت األمة المحمدية الخانقين وعمت المشرق والمغرب وامتدت بين ضفتي المحيـط - وهو المؤمل  -وإن صح ذلك   : قال

اتبة إليه تكون المكاتبة إليه آالمكاتبة إلى صاحب إيران ومن في معناه من سائر فـإن صـح إسالمـه وقدرت المك  : ثـم قـال
   . القانات المقدم ذآرهم أو أجل من ذلك

ولم يتعرض إلى المكاتبة إليه على تقدير بقائه على الكفر ويشبه أن تكون المكاتبة إليه على ذلك وشدة سطوته فيعطى من   : قلت
   . قطع الورق بقدر رتبته

ثم يجوز أن تبتدأ المكاتبة إليه آصاحب القسطنطينية ومن في معناه مع مراعاة معتقده في ديانته بالنسبة إلى آما يرعى مثل 
   . ذلك في المكاتبـة إلـى ملـوك النصرانيـة والوقـوف فـي الخطـاب ومـا ينخـرط فـي سلكـه عنـد الحـد الالئـق به
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   . اتب ونظرهواألمر في ذلك موآول إلى اجتهاد الك

المهيع الثالث في المكاتبات إلى من بجزيرة العرب مما هو خارٌج عن مضافات الديار المصرية مكاتبات إلى من بجزيرة 
العرب وفيه جملتان الجملة األولى في المكاتبات إلى ملوك اليمن وهم فرقتان الفرقة األولى أئمة الزيدية قـال المقـر الشهابـي 

وهـو مـن بقايـا الحسنيين القائيمن بآمل الشط من بالد طبرستان وقد آان سلفهـم جـاذب الدولـة   : ـي التعريـفبـن فضـل اللـه ف
   . العباسيـة حتـى آـاد يطيـح رداءهـا ويشمـت بهـا أعداءها

   . وهذه البقية اآلن بصنعاء وبالد حضرموت وما واالها من بالد اليمن

فـي بنـي المطهـر وتقـدم فـي المقالـة الثانيـة فـي الكالم على المسالك والممالك أن أول من قام من واإلمامة الـآن فيهـم   : قال
هذه األئمة باليمن اإلمام يحيى الهادي بن الحسين الزاهد بن أبي محمد القاسم الرسي بن إبراهيـم طباطبا بن إسماعيل الديباج 

لسبط ابن أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه فـي سنـة بن إبراهيم الغمر بن الحسين المثنى بن الحسن ا
إنه لم يبعد   : ثمـان وثمانيـن ومائتيـن فـي خالفـة المعتضـد وأنـه آـان فقيهـًا عالمًا مجتهدًا في األحكام حتى قال فيه ابن حزم

   . عن الجماعة في الفقـه آـل البعـد

ثـم ولـي بعـده ابنـه محمـد المرتضـى وتمت له البيعة فاضطرب الناس عليه واضطر إلى تجريد السيف فجرده ومات سنة 
ثالث وعشرين وثلثمائة لثنتين وعشرين سنة من واليته و ولي بعده أخوه أحمد الناصر ثم أخوه القاسم المختار ثم الحسين 

   . المنتجب

واطرد أمرهم بصنعـاء إلـى أن غلـب عليهـم السليمانيـون أمراء مكة عند خروجهم منها فاستقرت بأيديهم إلى أن ملك اليمن 
من جهة الساحل أحمد الموطيء بن الحسين المنتجب المقدم ذآره وذلك في أيام سيف اإلسالم ابن أيوب سنة خمس وأربعين 

   . وستمائة

   . عقبهوبقي أمر الزبدية هناك في 

وقـد ذآـر المقـر الشهابي بن فضل اهللا أن اإلمامة في زمانه في الدولة الناصرية ابن قالوون آانت فـي حمـزة وذآـر فـي 
   . مسالـك األبصـار أن يحيـى بـن حمـزة ولـي بعـد أبيـه وآـان فـي زمـن المؤيد داود بن يوسف صاحب اليمن

   . ام قبل الثمانين والسبعمائة آان علي بن محمد من أعقابهم وتوفي قبل الثمانينوذآر قاضي القضاة ابن خلدون أن اإلم

أنا لكم ما شئتم إمام أو   "   : وولي ابنه صالح وتابعه الزيدية وآان بعضهم ينكـر إمامتـه لعـدم استكمـال الشـروط فيـه فيقول
   .  " سلطان 

   .  " محتسب هللا تعالـى   " أن   : ده ابنـه نجـاح فامتنـع الزيديـة مـن بيعتـه فقالثم مات سنـة ثلـاث وتسعيـن وسبعمائـة وقـام بعـ

   . وأمـراء مكـة تسر طاعته وال تفارق جماعته  : قـال فـي التعريـف

   . ويكون بين هذا اإلمام وبين الملك الرسولي باليمن مهادنات ومفاسخات تارة وتارًة  : قال

   . ل من آـان قبلـه علـى طريقـة مـا غيروهـاوهذا اإلمام وآ  : قال

وهـي إمـارة أعرابيـة ال آبـر فـي صدورها وال شمم في عرانينها وهم على مسكة من التقوى وترد بشعار الزهد يجلس في 
تـه ندى قومه آواحٍد منهم ويتحدث فيهم ويحكم بينهم سواٌء عند المشروف والشريف والقوي والضعيـف وربمـا اشتـرى سلع

بيده ومشى في أسواق بلده ال يغلظ الحجاب وال يكل األمور إلى الوزراء والحجاب يأخذ من بيت المال قدر بلغته من غير 
   . توسع وال تكثٍر غير مشبع هكذا هو وآل من سلف قبله مع عدل شامل وفضل آامل
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هـم يستشفـون بدعائـه ويمـرون يـده علـى مرضاهـم ولشيعة هذا اإلمام فيه حسن االعتقاد حتـى إن  : في مسالك األبصار  : قال
   . ويستسقون به المطر إذا أجدبوا ويبالغون في ذلك آل المبالغة

 - في التواضع هللا وحسن المعاملـة لخلقـه وهـو مـن ذلـك األصل الطاهر والعنصر الطيب  - وال يكبر إلمام هذه سيرته   : ثم قال
   . أن يجاب دعاؤه ويتقبل منه

   . وزي هذا اإلمام وأتباعه زي العرب في لباسهم والعمامة والحنك وينادى عندهم باألذان حي على خير العمل  : لقا

أدام اهللا تعالى أو ضاعف اهللا تعالى نعمة أو جلـال الجانـب الكريـم العالي   : ورسم المكاتبة إليه على ما ذآره في التعريف
سيبي العالمي سليل األطهـار جلـال اإلسلـام شـرف األنـام بقية البيت النبوي فخر النسب السيدي اإلمامي الشريفي النسيبي الح

العلوي مؤيد أمور الديـن خليفـة األئمـة رأس العليـاء صالـح األوليـاء علم الهداة زعيم المؤمنين ذخر المسلمين منجد الملوك 
   . والسالطين

شبعًا وآرمه لفيض نـداه منبعـًا وهـداه حيـث أم بالصفوف متبعًا وملكه المجتمع وال زال زمانه مربعًا وغيله مسبعًا وقراه م
   . باليمن لو أدرآه سيف بن ذي يزن لم يكن إال لديه منتضى وتبع لم يكن له إال تبعًا

الئه تعز إليه وال فتئت معاقد شرفه بالجوزاء وعقائد حبه تعد لحسن الجزاء ومعاهد وطنه آهلًة بكثرة األعزاء ومياسم أهل و
باالعتزاء ومباسم ثغور أودائه ضاحكة السيوف في وجوه األرزاء هذه النجوى إلى روضه الممرع وإال فما تزم الرآائـب 
وإلى حوضه المترع وإال فما الحاجة إلى السحائب وإلى حماه المخصب وإال ففيم يسري الرائد وإلى مرماه المطنب فوق 

عد تسري ولها من هادي وجهه دليل وفي نادي آرمه مقيل وإلى بادي حرمه وما فيه للعاآف السماء وإال إلى أين يريد الصا
وإلى عالي ضرمه ما ال ينكره العـارف وفـي آثـار قدمـه ما يحكم به آل عائف وفي بدار خدمه ما يذر عداه آرماٍد اشتدت بـه 

   . الريـح فـي يـوٍم عاصـف

   .مبديـة وأول مـا تبـدأ بسلـام يقدمه على قول آيت وآيت وثناٍء وال مثل قوله :   "  إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت  "  

وال عطل محراب هو إمامه وال بطل عمل هو تمامـه وال جـف ثـرى نبـات هـو غمامـه وال خـف وقـار امـرئ  - صدر آخر 
ـة زمامـه وال ارتـد مضـرب سيف رؤوس أعاديه آمامـه وال ارتـأى فـي حصـول الخيـرة لـه من آان إلى آنفه بيـده املصرف

   . انضمامه

   . وأطال اهللا باع عليائه وأطاب بأنبائه سماع أوليائه وأدام إجماع السرور عليه ومصافاته ألصفيائه وتراميه إليه

النجائب لتقف عليه والقلوب بها محفة وأهوت لديه يشمخ بها لوصولها إليه الكبر صـدرت بهـا الرآائب إليه مخفة وسرت بها 
وطوت إليه البيد طي الشقة تقيسها المطايا باألذرع والثريا بالشيـر تأتـي بالعجب إذ تجلب إليه المسك األفر وتجلو له الصباح 

ره مـن الطـل صـوب غمامتـه موصلـة لعلمـه مـا ال وما الح والليل وما أسفر وتحل في مقر إمامته وتحلي العاطل بمـا نثـ
   . يقطـع ومضوعـة عنده من عنبر الشحر ما يستبضع ومعلمة له آيت وآيت

ثـم يأتـي   " منجد الملوك والسالطين   "   : وحاصلة أنه يأتي بالصدر المقدم ذآره إلى قوله  " التعريف   " هـذا مـا أصلـه فـي   : قلـت
ونحو   " صدرت بها الرآائب   " أو   " معلمة   " أو   " مبديـة لعلمـه   " إلـى آخـره   " هـذه النجـوى   "   : اسـب ثـم يقـولبالدعـاء المن

   . ذلك

لقطع الورق الذي يكتب إليه فيه وال للعالمة له وال لعنوان آتابه وال لتعريفـه ونبـه علـى   " التعريف   " ثـم لـم يتعـرض في 
   . وأنـه أهمـل ذلـك ثـم لـم ينبـه هو عليه  " التثقيـف   " ـي ذلـك ف

والخطاب له بموالنا اإلمام والطلب منه   : وقد رأيت في دستور منسوب للمقر العالئي بن فضل اهللا بيان ما أهماله من ذلك فقال
   .  " الخادم   " والعالمة وختم الكتاب باإلنهاء والعنوان باأللقاب والدعاء المقدم ذآره   " والمسؤول   " 
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سقـى اللـه عهـده رسـول   " محمد بن قالوون   " أنه وصل إلى الديار المصرية في األيام الناصرية   " التعريـف   " وقـد ذآـر فـي 
   . من صنعاء بكتاب منه يقتضي االستدعاء  " ابن مطهر إمام الزيدية   " مـن هـذا اإلمام 

احب اليمن وعدد قبائحه ونشر علـى عيـون النـاس فضائحه واستنصر بمدد يأتي تحت األعالم أطال فيه الشكوى من ص
إنه إذا حضرت الجيوش المؤيدة قام معها   : المنصورة إلجالئه عن دياره وإجرائه مجرى الذين ظلموا في تعجيل دماره وقال

   . عليه ببعضه وأعطي منه ما هو إلى جانب أرضـه وقاد إليها األشراف والعرب أجمعها ثم إذا استنفذ منه ما بيده أنعم

في السلب وأن النصرة   " لنا   " فكتبت إليه مؤذنًا باإلجابة مؤديًا إليه ما يقتضي إعجابه وضمن الجواب أنه ال رغبة   : ثـم قـال
   . تكون هللا خالصة وله آل البالد ال قدر ما طلب

وأعز جانبه عزًا تعقد فواضله بنواصي الخيل  - باأللقاب والنعوت  - جانب ضاعـف اللـه تعالى جالل ال  : وهذه نسخته
وصياصي المعاقل التي لم يطلع على مثلها سهيل وأقاصي الشرف الذي لطع منه في الطوق وتمسك سواه بالذيل وقدمه 

وره تمامًا ومن على اليمن للمتقين إمامًا وجعله للمستقين غمامًا وشرفه على المرتقين فـي عـال النسـب العلوي ونوره وص
موت أعدائه وبعدن أنها مقدمة لجنات عدنه وال زالت اآلفاق   " حضور   " بيمنه وأعلم بصنعاء حسن صنيعه وبحضرموت 

   . تؤمل من فيضه صحابًا دانيًا وتتهلل إذا شامت له برقًا يمانيًا وتتنقل في رتب محامده وال تبلغ من المجد ما آان بانيًا

هذه النجوى وآفى بها فيما يقدم بين يديها ويقوم وال يقوم من آل غالي الثمن ما عليها تطوي المراحل وتجوب البر والبلد 
 -الماحل وتثب إليه البحار وتقذف منها العنبر إلى الساحل وترسي بـه سفنهـا وتحـط إليـه بـل تخـط لديـه مدنهـا وتؤذن علمه 

يا بشراي ولم يقل هذا   : من نظر ولم يخل منه من سبب ألف به النوم أو نفر ورود وارد رسوله فقالبما لم يحل إليه  -سره اهللا 
غالم ووصولـه بالسالمـة والسلـام ومـا تضمنـه مـا استصحـب منـه مـن صحيفـة آلهـا آـرم وأخبار صحيحة آلها مما لو قذف 

والجار الذي جار والظالم البادي وما   " حب الذي يفعل فعل األعادي والصا  " به الماء الضطرم ذآر فيها أمر المتغلب العادي 
مد األيدي إليه من النهـاب ومـا اختطـف بـه القلـوب من اإلرهاب وتحدث عن أخباره وعندنا علمه وأخبر عن أفعاله مما له 

ر هذا العدوان طائرًا أجر الصبر عليه وعليه ظلمه وقص رسوله القصص وزاد الشجى وضيق مجال الغصص وأطار من وآ
آأنما آان في صدره وحرك منه ألمر آان يتجرع له آأس صبره وقد أسمـع الداعـي وأسـرع الساعي وبلغ األمانة حاملها 
 وأوصل الكلمة قائلها ومرحبًا مرحبًا بداعـي القيـام مـن قبلـه وأهـًال أهـًال بمـا بلـغ علـى ألسنـه رسلـه وهلـم هلـم إلى قلع هذه

جرة التي لم ينجب ظـن غارسهـا وقطـع هـذه الصخـرة التـي لـم تنصـب إال مزلقـة لدائسهـا والتعاضـد التعاضد لما هتف به الش
هاتفه الصارخ وسمعه حتى الرمح األصم والسيف المتصاوخ فليأخذ لهـذا األمـر األهبـة وليشـد عليه فقد آنت الوثبة فقد 

در وضع السهام في الكنائن مزحمهـا وآأنـه بـأول األعنـة وآذان الجيـاد تفـوق بيـن سطرت وقد نهض إلى الخيل ملجمها وبا
شطـري وجههـا األسنة وآأنه برسوله القائد وفي أعقابه الجيش المطل واأللوية وآل بطل باسل يبتدر الوغى وال يستذل وال 

وقدر على أيدينا إنفاقها وإنما القصد آله واألرب جميعه أرب لنا في استزادة بالد وسع اهللا لنا نطاقها وآثر بنا مواد أموالها 
أوشـك أو آـرب وإن قدر فتوح وتيسر ما طرف سوانا إليه طموح آان   " ذلـك الذمـاء الـذي   " آشـف تلـك الكـرب وتـدارك ر 

إن جل وما نهبه منه وإن عظم ألنه جار الدار واألول الذي آان له البدار ويقل له لعظيم شرفه ما نسمح به و  : هو أحق بسبقه 
شأن آل تبع وهو ببعضه ما استقل وآأنه والخيل قد وافته تجد في اإلحضار وتسرع إليه وتكفيه مؤونة االنتظار إن شاء اهللا  -

   . تعالى

 الفرقة الثانية أوالد رسول   

   . وهم المعروفون بملوك اليمن عند اإلطالق ومقر مملكتهم حصن تعز

ورسول هذا الذي آان ينسـب إليـه ملوك هذا النسب من اليمن هو رسول أمير اخور الملك الكامل محمد بن العادل بن أبـي 
   . بكـر بـن أيـوب

ولمـا بعـث الملـك الكامـل ولـده الملك المسعود أطسز وهو الـذي تسميـه العامـة أقسيـس بعـث معـه   :  " التعريـف   " قـال فـي 
   . أميراخـور في جملة من بعثه معه رسـوًال

   . ثم تنقلت األحوال حتى استقل رسول بملك اليمن وصار الملك في عقبه إلى اآلن  : قال
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والذي ذآره المؤيد صاحـب حمـاة وقاضـي القضـاء ولي الدين بن خلدون في تاريخهما وهو الصواب أن أول من ملك اليمن 
ثم ابنه المظفر يوسف ثم ابنه األشرف عمر ثم أخـوه المؤيـد هزبر الدين داود ثم ابنه  علي بن رسول ثم ابنه المنصور عمر

إنـه آـان فـي زمنـه ثم المنصور   " التعريـف   " المجاهد سيف الدين علي وهو الذي قال المقر الشهابي بن فضـل اللـه فـي 
   . الديـن عبـاس أيوب ثم المجاهد علي المقدم ذآره ثانيًا ثم ابنـه األفضـل سيـف

ثـم ابنـه المنصـور محمـد   " شعبـان بـن حسيـن   " إنـه آـان فـي زمنـه فـي الدولـة األشرفيـة   " التثقيـف   " وهـو الـذي قـال فـي 
   . ثـم أخـوه األشـرف إسماعيـل وهـو الـذي آان في الدولة الظاهرية برقوق

   . القائم بها اآلنوهو   " الملك الناصر أحمد   " ثم ابنه 

واعلم أن المكاتبات بين صاحب مصر وصاحب اليمن من حين استقرت مملكة اليمن مع بني أيـوب ملـوك مصـر وصـارت 
المملكتـان آالمملكـة الواحـدة ثـم تواصلـت المكاتبـات بيـن ملوآهمـا وتأآدت المودة إلى زماننا هذا خال ما وقع ي خالل ذلك 

ما آان األمر عليه في   " الضرب األول   : قـع بيـن أهـل المملكتين في بعض األزمان وهو على ضربينمن حصـول تبايـن و
وهـذه نسخة آتاب عن السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب   "   " أصدرناها   " الدولة األيوبية وهو أن تفتتح المكاتبة بلفظ 

يستقدمه إليه معاونًا له على قتال الفرنج ويخبره بما وقع له من صاحب مصر والشام إلى أخيه سيف اإلسالم صاحب اليمن 
  " آوآب   " أصدرنا هذه المكاتبة إلى المجلس ومما تجدد بحضرتنا فتوح   : الفتوحات في سنة أربع وثمانين وخمسمائة وهي

ـرق قاعـدًا ولملتقى وهي آرسي االستبارية ودار آفرهم ومستقر صاحب أمرهم وموضع سالحهم وذخرهم وآان بمجمع الط
السبل راصدًا فتعلقت بفتحه بالد الفتح واستوطنت وسلكـت الطـرق فيهـا وأمنـت وعمـرت بالدهـا وسكنـت ولـم يبـق فـي هـذا 

ولـوال أن البحـر ينجدها والمراآب تردهـا لكـان قيادها قد أمكن وجماحها قد أذعن وما هم بحمد اهللا في   " صـور   " الجانـب إال 
فال تعجـل   "   : حصن يحميهم بل في سجن يحويهم بل هم أسارى إن آانوا طلقاء وأموات وإن آانوا أحياء قال اهللا عز وجل

بعد أن   " آوآب   " ولكل امرئ أجل ال بد أن يصدقه غائبه وأمل ال بد أن يكذبه وآان نزولنا على   " عليهـم إنما نعد لهم عدًا 
وحصونه   " الكرك   " يوية ومعقلهم ومشتغلهم وعملهم ومحلهـم األحصـن ومنزلهـم وبعـد أن فتنـا بلد الد  " صفد   " فتحنا 

أعلم بمـا آا على اإلسالم من مؤونته المثقلة وقضيته المشكلة وعلته المعضلة وأن الفرنج -أسماه اهللا  - والمجلس السيفي   - 
وراآبهـا فيذللون األرض   "   " ون منـه مواضـع للنفـع ويحولـون بيـن قـات آانوا يقعدون منه مقاعـد للسمـع ويتبـوأ -لعنهم اهللا 

   . بما آان منه ثقًال على مناآبها

واآلن ما أمن بالد الهرمين بأشـد مـن بلـاد الحرميـن فكلهـا آـان مشترآـًا فـي نصرة المسلمين بهذه القلعة التي آانت ترامي 
استفرغنا عليها بيوت األموال وأنفقنا فيها أعمار الرجال وقرعنا الحديد بالحديد إلى أن وال ترام وتسامي وال تسام وطالما 

   . ضجت النصال من النصال واهللا المشكور على ما انطوى من آلمة الكفر وانتشر من آلمة اإلسالم

والشتـاء   " آوآـب   " وآـان نزولنـا علـى   " سلـام فادخلوها ب  " وإن بالد الشام ال تسمع فيها لغوًا وال تأثيمًا إال قيًال سالمًا سالمًا 
فـي آوآبه وقد طلع بيمن األنواء في موآبه والثلوج تنشر على البالد مالءها الفضيض وتكسو الجبال عمائهما البيض واألودية 

وحال قـد اعتقلـت قـد عجـت بمائهـا وفاضت عند امتالئها وشمخت أنوفها سيوًال فخرقت األرض وبلغت الجبال طوًال واأل
الطرقـات ومشـى المطلـق فيهـا مشية األسير في الحلقات فتجشمنا العناء نحن ورجال العساآر وآاثرنا العدو والزمان وقد 
يحرز الحظ المكاثر وعلم اهللا النية فأنجدنا بفضلها وضمير األمانة فأعان على حملها ونزلنا من رؤوس الجبال بمنازل آان 

   .  "االستقرار عليها أصعب من نقلها والوقوف بساحتها أهون من نقلها  "  وأما بنعمة ربك فحدث  

والحمد هللا الذي ألهمنا بنعمته الحديث ونصر بسيف اإلسالم الذي هو سيفه وسيف اإلسالم الـذي هـو أخونـا الطيـب علـى 
يعلـم أن الفرنـج ال  - أسمـاه اللـه  - الخبيث فمدح السيف ينقسم على حديه ومدح الكريم يتعدى إلى يديـه والـآن فالمجلـس 

خذلهم اهللا  -لـى جرحنا فإنهم يسلـون عمـا فتحنـا وال يصبـرون ع أمم ال تحصى وجيوش ال تستقصى ووراءهم من ملوك  -
البحر من يأخذ آل سفينة غصبًا ويطمع في آل مدينـة آسبـًا ويـد اللـه فـوق أيديهـم واللـه محيـط بأقربيهم وأبعديهم و  "  سيجعل 

   .اهللا بعد عسر يسرًا  "  

   "  ال تدري لعل اهللا يحدث بعد ذلك أمرًا  "  . 

   . وما هم إال آالب قد تعاوت وشياطين قد تغاوت
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جلبـوا وإن لـم يقذفـوا مـن آـل جانـب دحـورًا ويتبعوا بكل شهاب ثاقب مدحورًا استأسـدوا واستكلبـوا وتألبـوا وجلبـوا وأ
وحاربـوا وخربوا وآانوا لباطلهم الداحض أنصـر منـا لحقنـا الناهـض وفـي ضاللهـم الفاضـح أبصـر منـا لهدانا الواضح وهللا 

والمسارعة إلى الجنة   ! فالبدار إلى النجدة البدار  ! إن الكريمـة ينصـر الكرم ابنها وابن اللئيمة للئام نصور  : در جرير حيث يقول
فإن البحار ال تلقى إال بالبحار والملوك الكبار ال يقف في   ! تنال إال بإيقاد نار الحرب على أهل النار والهمة الهمة فإنها لن

إن شـاء اللـه  -ونحـن فـي هـذه السنـة   ! وما هي إال نهضة تورث العال ليومك ما حنت روازم نيب  : وجوهها إلى الملوك الكبار
 -أعاله اهللا  -على طرابلس ويستقر الرآاب العادلي  -أظفره اهللا  -آيـة وينزل ولدنا الملك المظفر ننـزل علـى أنطا - تعالـى 

خذله اهللا  -بمصر فإنها مذآورة عند العـدو  بأنها تطرق وإن الطلب على الشام ومصر تفرق وال غنى عن أن يكون المجلس  -
ًا ويجرد سيفًا يكون على ما فتحناه قفـًال ولمـا لـم يفتـح بعـد مفتاحـًا بحرًا في بالد الساحل يزخر سالح -أسماه اهللا  -السيفـي 

فإنـه ليـس ألحـد مـا للـأخ مـن سمعـة لهـا فـي آـل مسمع سمعه وفي آل روع روعـه وفـي آـل محضـر محضـر وفـي آـل 
ر الكريـم إال الكريـم واألقـدار مسجـد منبر وفي آل مشهد مخبر فما يدعى العظيم إال للعظيـم وال يرجـى لموقـف الصبـ

ماضيـة وبمشيئـة اللـه جارية فإن يشأ اهللا ينصر على العدو المضعف بالعدد األضعف ويوصل إلى الجوهر األعلى بالعرض 
ره األدنى فإنا ال نرتاب بأن اهللا ما فتح علينا هذه الفتوح ليغلقها وال جمع علينا هذه األمة ليفرقها وأن العدو إن خرج من دا

بطرًا ودخل إلى دارنا آان فيها جزرًا وما بقي إن شاء اهللا تعالى إال أموال تساق إلى ناهبها ورقاب تقاد إلى ضاربها وأسلحة 
تحمل إلى آاسبها وإنما نؤثر أن ال تنطوي صحائف الحمد خالية من اسمه ومواقف الرشد خاوية من عزمه ونؤثر أن يساهم 

الصبر ومطالع النصر فواهللا إنا على أن نعطيه عطايا اآلخرة الفاخرة أشد منا حرصًا على أن آل أيوب في ميراثهم منه مواقع 
نعطيه عطايا الدنيا القاصرة وإنا ال يسرنا أن ينقضي عمره في قتال غير الكافر ونزال غير الكفء المناظر وال شك أن سيفه 

محمول على خطة يخافها وال متكلـف قضيـة بحكمنـا يعافهـا  ما دمت هناك فلست ثم وما هو  : لو اتصل بلسان ناطق وفهم لقال
والذي بيده ال نستكثره بل نستقصره عن حقه ونستصغره وما ناولناه لفتح أرضه السالح وال أعرنـاه لملـك مرآزه النجاح إلى 

ماله فال نكن به زنًا أحسن منه فعًال بنفسه و  " الحرب   " على سخاء من النفس به وبأمثاله على علم منا أنه ال يقعد عنا إذا قامت 
حقًا واستنهاضًا وليعص أهل   " ال يألونه   " وال نرضى وقد جعلنا اهللا أهًال أن ال نراه لنصرنا أهًال وليستشر أهل الرشاد فإنهم 

ـه لمثلنـا وينوي في الغواية فإنهم إنما يتغالبون به لمصالحهم أغراضًا ومن بيته يظعن وإلى بيته يقفل وهو يجيبنا جـواب مثل
هذه الزيارة جمع شمل اإلسالم قبل نية جمع شملنا وال تقعد به في اهللا نهضة قائم وال تخذله عزمة عازم وال يستفت فيها فوت 
طالب وال تأخذه في اللـه لومـة الئم فإنمـا هـي سفـرة قاصـدة وزجـرة واحـدة فـإذا هـو قـد بيـض الصحيفـة والوجـه والذآـر 

معة ودان اهللا أحسن دين وال حرج عليه إن فاء إلى أرضـه بالرجعـة وليتدبـر مـا آتبنـاه وليتفهـم مـا أردنـاه وليقـدم والس
   . االستخـارة فإنهـا سـراج االستنـارة وليغضـب للـه ولرسوله ولدينه وألخيه فإنها مكان االستغضاب واالستثارة

فرقته غمًا وقد عاشوا ما عاشوا ال يعرفون أنهم مع عمهم عمًا واهللا سبحانه يلهمه وليحضر حتى يشاهد أوالد أخيه يستشعرون ل
   . توفيقًا ويسلك به إليه طريقًا وينجدنا به سيفًا لرقبة الكفر ممزقًا ولدمـه مريقـًا ويجعلـه فـي مضمـار الطاعات سابقًا ال مسبوقًا

   . إن شاء اهللا تعالى

اتبـات إلـى صاحب اليمن مـن المك  " الضرب الثاني     

أن تفتتح المكاتبة بلفظ   " األسلوب األول   " ما األمر عليه من ابتداء الدولة الترآية وهلم جرا إلى زماننا وهو عال ثالثة أساليب 
وهذه نسخة آتاب آتب عن الملك الناصر محمد بن قالوون جواب آتاب ورد   "   " المقام العالي   " أيام   " أدام اهللا تعالى نعمة   " 

اليمـن فـي مقابلة البشرى بدخول العساآر المنصورة إلى بالد األرمن وطلب سالمش نائب التتار بالروم الدخول  من صاحب
في الطاعة وذآر أن نائبًا آان ألبيه في قلعة طمع وعصى عليه فظفر به فبشر بذلك ويحرضه على الجهاد وإنفاذ األموال 

   . ويهدده ويوجه به قصـاده إليـه

وأنهضه بفرض الجهاد   ! أدام اللـه تعالى نعمة أيام المقام العالي  : شيـخ شهاب الدين محمود الحلبي رحمه اهللا وهيمـن إنشـاء ال
الذي بمثله ينتهج وأيقظه لمتعين الغز الذي ما له تدرك الرتب وترتفع الدرج وأشهده في سبيل اهللا مواقف النصب التي إذا 

ها من األرج وأراه مشاهد فتوحنا التي إذا حدثت األحالم عـن عجائبهـا حدثـت عـن أودعنا نشر بشرها الطروس عبقت بما في
البحـر وال حـرج وصـان مجـده عن إضاعة الوقت في غير حديث الجهاد الذي هو أولى ما بذلت له الذخائر وابتذلت فيه 

   . المهج
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الظفـر بشـرا يمـأل الوجـود مسـرة وبشـرى وتقـص صدرت هذه المكاتبة تخصه بتحيـة تتضـوع نشـرا وتتحفـه مـن متجـددات 
عليه من متجددات فتح يأتي على ما أتعبت فيه األفكار قرائحها من مشتهى التهاني فال يدع له ذآرا وتتلو على من ظن بعد ما 

   . لقد جئت شيئًا نكرا  : سمع من البالغ بالغ العدا أن إزالـة وال عـن مرآزه فتح آبير

الكريم أن مكاتبته الكريمة وردت مقصورة على نبأ ال يعتد بذآره محصورة على خبر ال ينبغي لمثل مجـده أن وتوضح لعلمه 
يمـره علـى فكـره مطلقـة عنـان القلـم فيمـا آان ينبغي طي خبره وتعفي أثره وإخفاء سببه وترآه نسيًا منسيًا فضًال عن التبجح 

ر بالثماد والروح بالجماد والشمس بالذبال والهدى بالضالل فلم يكمل له في ذلك المراد بذآره والتهنئة به إذ في ذلك مقابلة البح
وقابلناها مع ذلك بالقبول الذي اجتلى غررها وأحمدت لديه وردها   " نحن في واد وأنـت في واد   "   : وأتى بما قالت له التهاني

   . المتجددات التي عظم موقع نشرها عنده فأهداهاوصدرها فأحطنا علمًا بما تضمنته من األحوال التي أبداها و

لوالده شخصًا اعتمد عليه وواله مستحفظًا ظنـه مـع تغايـر األحـوال   " النائب بها   " وأمـا مـا ذآـره مـن أمر القلعة التي آان 
دع فجحـد الوديعـة والموادعة ورام مؤتمنـًا علـى مـا فـي يديـه وأن ذلـك الشخـص بعد انتقام والده رحمه اهللا طمع فيمـا استـو

المنازعة والمقاطعة وخالف وحالف وقارب العصيان وقارف وأنه في هذا الوقت قلع ذلك النائـب مـن تلـك القلعـة المغتصبـة 
 وأراح مـن همـه الناصـب وأفكـاره ووصبـه إلـى غيـر ذلـك ممـا أورده علـى وجـه البشـرى لهـذا السبب الضعيف وأبرزه في
معرض التهنئة من هذا األمر الطفيف وأراد أن يتكثر فيه بما ال مدخل له فـي آثـره وقلـه فذآـر بـروزه بجمعـه إلـى شخـص 

واحـد فـي قبالـة مـا اتصل به من نبأ آل موطن برز فيـه اإلسلـام آلـه إلى الشرك آله وظاهر األمر أن ذلك الشخص ما 
رأى بالمملكة اليمنية من اضطراب األحوال وأسباب االختالف واالختالل والوهن الـذي عصى بالمكان الذي آان فيه إال لما 

وامتداد األيدي العادية بكل جهة   " طلب الطعن وحده والنزال   " حسـن لـه االحتـراز واالختـزال والخلوة التي حملته على أن 
من يباشرها وانتقاد تصرف من يليها فهـو الـذي أوجـب  إلى ما يليها وضياع رعايا آل ناحية باالشتغال على افتقاد أحوال

   . طمعـه وقـوى ضلعـه وحملـه مـن مرآـب العناد وأراه نظراءه بتلك الجهة ممن سلك الفساد

وهذا األمر ما خفي علينا خبره وال توارى عنـا ورده وال صـدره فـإن أخبار مملكة اليمن ما زالت متواصلة إلينا بما هي عليه 
ضطراب واف واختالف غير خاف وهيج ال يرجع األمر فيه إلى آاف آاف وما أخرنا لحق جيوشنا المنصورة وعساآرنا من ا

التي ممالك العدا بمهابتها محصورة عن الوصول إلى المملكة اليمنية لتقويـم أودها وتمكين شدها وإقامة أمرالملك فيها وحسـم 
اد وإنامة الرعايا من األمن في أوطئ مهاد واالحتراز على الخزائن واألموال وصونها مـادة الفسـاد عـن نواحيهـا وتطميـن البلـ

من اإلنفاق في غير جند اهللا الذين منعوا دعوة الشرك أن تقام وآلمة الكفر أن تقال إال ألن عساآرنا آانت اآلن فـي الممالـك 
ول بقولهم من أعداء الدين تقتل وتأسر وتلقى الجيوش الكافرة فتكسب مـن التتـار المخذوليـن ومن يق  : واألقاليـم التـي بيـد الكفـر

   . وتكسر وتصحبهم حيث حلوا طالئع رعبها وتصبحهم منها أين طلوا ريح عاد التي تدمر آل شيء بأمر ربها

ها وحالتها وقاسمتهم وما سطرنا هذه المكاتبة إلى وجيوشنا المنصورة قـد وطئـت عقـر بالدهـم فأذلتهـا وأذالتهـا وغيرت أحوال
شر قسمة فلها منها الحصون والمصـون والجنـات والوارفـة الغصون ولهم منها الخراب والتباب والدارس الذي ال يحصل 

بكف دارس بيته إال التراب وها هي قادمة إلينا يقدمها النصر ويتقدمها من أسر العدا وغنائمهم ما يربي عن الحصر وما بينها 
لبحر لملك تمهده وعدل تجدده وبغاة تكف غربها وراة تؤمن بالمهابة سربها وتصفـي مـن أآـدار الفتن وبين رآوب هذا ا

شربها وخزائن لها عن غير اإلنفاق في سبيل اهللا تصونها إال بمقدار ما تستقر بها المنازل استقرار السنة بالجفون ال النوم 
ا صعيدًا وزرعها حصيـدًا وعقائلهـا إمـاء ومعاقلهـا هبـاء وأضرمت نواحيها واستاقت أهلها ومواشيها وجعلت قصوره

وابتذلت مصونها الذي جعله اهللا لها أثقاًال واختارت من حصونها لملكنا ما آانت سيوفنا له مفاتح فلما فتح عدن له أقفاًال 
شب قد صفح بالصفاح واقتلعت من القالع التي آانت بيـد الكفـر آـل معقـل أشـب وحصن شابت نواصي الليل وهو لم ي

وشرف بأسنة الرماح واستدار بقنة قلة ينهب الترقي إليها هوج الرياح فطهرته من النجس وعوضته بصوت األذان عن صوت 
الجرس وأخرست الناقوس بسورة الفتح الذي عوذته نوب الدهر بآيات الحرس مع ما أضيف إلى تلك القالع من بالد وتالد 

   . أموال ارتجع بها ما آان لإلسالم فـي دذمـة الكفـر مـن بقايـا الديـونوأغوار ونجاد وجنات وعيون و

وآـل تلـك الغنائـم منحناهـا جيوشنـا المنصـورة وأبحناهـا وقويناهـم علـى أمثالهـا من الفتوح برفع العوائق التي أزلناها 
وابنا العالية إال والبشائر تنطق بألسنة التهانـي بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وأزحناها وما وصل اآلن قصاده إلى أب

وتخفـق بمجددات هذه الفتوح في األقاصي من ممالكنا واألداني وقد شاهدوا ذلك وشهدوه ورأوا ما رأى غيرهم من نوادر 
   . الفتوح التي أربت على ما ألفوه من قبل وعهدوه
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ى التي أعدت جيوشنا المنصورة لألعداء أوارها ومـا يمضـي هذا وما وضعت الحرب إلى اآلن أوزارها وال خمدت نار الوغ
   . وقـت إال والبشائـر متـواردة علينـا بفتـح جديـد ونصـر له في آل يوم مخلق تخلق وفي آل بر بريد

  " وال دار إال وقد أضحت آدار مية التي   " أخنى عليه الذي أخنى على لبد   " وقصارى أمر العدو اآلن أنهم ليس لهم بلد إال وقد 
وال جيش إال وقـد فـر وأين يفر وهو يطوي في قبضتنا المراحل وال طرائد بحر إال وهي   " أقوت وطال عليها سالف األمد 

   . أن العطب ال السالمية في الساحلمطرودة في اللجج لتيقنهم 

فمن أجل ذلك رأينا أن اشتغال جيش اإلسالم بجانب الكفر هو المهم المقدم على ما سـواه والغـرض الـذي نيتنـا فيه إنقاذ أهل 
وتمكينه وإذا آان ورأينا أن أمر هذه الجهة ما يفوت بمشيئة اهللا وعونه   " ولكل امرئ ما نواه   " اإلسالم من آلمة الكفر وتحكمه 

اهللا قد أقام بقدرته منا ملكًا لنصرة دينه إن اليمن وغيره في يمينه وهي محسوبة من أعداء ممالكنا المحروسة ومعدودة من 
أقسـام بالدنـا التـي هـي بوفـود الفتـوح مأنوسـة وال بـد مـن النظر في أمرها وإعمال الفكر في إزاحة ضرها وتجريد العساآر 

إليها وإقدام الجيوش التي عادتها اإلقدام في الوغـى عليهـا ليكـون العمـل فـي أمرهـا بمـا يرضي اهللا ورسوله ويبلغ المنصورة 
من آان بتلك الجهات يروم الجهاد وال يطيقه سوله فإن المملكة المذآورة توالت عليها المدد ومضى عليها األبد وهمـة مـن 

ت موقوفة وأحكام الجهاد عندهم مرفوضة حتى آأن الجهاد لـم يبلغهـم وغره حلمه وال فيهـا إلـى اللـه مصروفة وعلى اللذا
أحاطت أفكارهم بشيء من علمه بل آأنه على غيرهم وجب وآأن ما أعد اللـه مـن األجـر عليـه إنما أريد به الذين يكنزون 

وما لجند اهللا فيما احتووا عليه من ذلك سهم وال  الذهب وتمادت األيام وليس في نكاية أعداء اهللا منهم نصيب وتفرقت األموال
يقـف موقـف   " لم   " نصيب وأي عـذر عنـد اللـه لمـن جعلـه مؤتمنـًا علـى مالـه فلم يكن له في سبيل اهللا إنفاق وأي حجة لمن 

   .  " شعبة من نفاق  من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على  " جهـاد وقـد قـال رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والـآن فإن اهللا سبحانه وتعالى قد أقامنا لنصرة اإلسالم ورفع آلمة اإليمان وتمهيد البالد وإجراء األحوال في القريب مننها 
والبعيد على ما يرضي اهللا تعالى ويرضي رسوله عليه السالم من السداد وأهم األمور عندنا أمر الغزاة والمجاهدين الذين ما 

م إال ممسك بعنان فرسه مكتحل بسهاد حرسه ال يأمن العدو مهاجمة خيله في سراه وال مفاجأة خياله في آراه حصنه ظهر منه
حصانه وجوابه على لسان سنانه آلما سمع هيعة أو وقعة طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل في مظانه وهؤالء هم 

وطهروا السواحل وأجروا في آل مواطن من أنهار الدماء ما يروي البلد الماحل جيوشنا الذين دوخوا البالد وأذلوا أهل العناد 
وهم في نحو المائـة ألـف راآـب حتـى إن   "   " وهزموا جيوش التتار وهم في أعداد الكواآب وحصدوهم بسيوفهم عرورة 

ون المسالمة منا ويودون نسمة قبول ملوك التتار اآلن ليتمنون إرضاءنا وإغضاءنا ويستدعون ويدعون لآلباد والءنا ويطلب
تصدر إليهم عنا والطويل العمر منهم وممن واالهم هو الذي يهرب من بيـن يـدي جيوشنا المنصورة ليسلم بنفسه وإن أسلم ما 

   . يعز عليه من ماله وولده وعرسه

لجهادهم وينفقوها في إعدادهم ألعدائهم  فمثل هـؤالء الذيـن يستحقـون أمـوال الممالـك اإلسالميـة ليستعينوا بها في جهازهم
   . ويصرفوها في ذبهم عن دين ربهم

وهذه المملكة اليمنية قـد اجتمـع فيهـا مـن األمـوال مـا يربـي عـن الحصـر والحـد ويزيـد علـى اإلحصـاء والعـد ال ينفـق منها 
د قد صد عنها جند اهللا الذين ينفقونها سرًا وجهرًا شيء في الجهاد وال يعد منها مصروف إال بما ال تحمد عاقبته في المعا

ويستنزلون بها أرواح أعداء اهللا على حكم سيوفهم قسرًا وقهرًا وأبيحت لمن تأبـى الجهـاد جانبـًا ورضـي باللهـو صاحبـًا 
   . واقتنـى السالح لغير يوم الباس واعتنى بارتباط الجياد بطرًا ورثاء الناس

ليصرف ذلك في   : في أمر المجاهدين وما يحتاجونه من اإلعانة بما يحمل إليهم من األموال بالمملكة اليمنية وآان آتابنا قد تقدم
حقه ويصل إلى مستحقه ويكون قد أعد منها لإلنفاق في سبيـل اللـه جانـب بحيـث ال يضـاع ووصـل إلـى مجاهدي األمة 

مور عبداه على حكم اإليداع ويدخل ذلك في زمرة الذين يكنزون الذهب نصيب من مال اهللا الذي هو في يد من واله شيئًا من أ
والفضة ال ينفقونها فحصلت المكابرة في الجواب عن ذلك وأي عذر في المكابرة عن مثل هذا األمر وشغل الوقت بذآره 

التأييد التي قسمت  ونحن عندنا في آل وقت من البشائر بمواهب الفتح وغرائب المنح ومتجددات الظفر والنصر ومتحليات
أعداء اهللا بين الحصد والحصر ما يهب نشره هبوب الريح في البر والبحار ويود الدهر لو رقمه بذهب األصيل على صفحات 

من التتار الذين عرف عددهم وجلدهم والفرنج الذيـن طـال وآثـر فـي عـوادة   : النهار وآل ذلك في أشد أعداء اهللا تعالى
دهم واألرمنن الذين هم أآثر الطائفتين في الظاهر وفاقا وأشد الفئتين في الباطن نفرًا ونفاقًا وهم لهؤالء اإلسالم أبدهم ومم

وهؤالء مادة تمير وتمير وتغريهم وتغرهم فتصيـر بهـم مـن نار الحرب المضرسة لسيوفنا إلى جهنم وبئس المصير واي شيء 
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آرنا المؤيـدة لـو آـان حصـل عنـده الفكـر الصائـب ما وردت مكاتبته من ذلك يذآر عند مواقف جيوشنا المنصورة وظفر عسا
مـن إمـداد الغـزاة باألمـوال وإعانتهـم علـى الكلـف التـي آلمـا أعـد   : إال وهي مقترنة بمـا يرضـي اللـه ورسولـه وأهـل اإلسلـام

ك عن الجبال وها هي قادمة إلينا يقدمها النصر ويتقدمها منن حـال يالئمهـا اإلنفاق في سبيل اهللا ويسألون  " بـدت   " لهـا مـال 
أسرى العدا وغنائمهم مـا يربـي عـن الحصـر ومـا بينهـا وبين رآوب ثبج هذا البحر لملك تمهده وعدل تجدده وبغاة تكف 

غيـر األنفـاق في سبيل غربها ورعايا تؤمن بالمهابة سربها وتصفي من أآدار الفتن شربها وأموال تصونها وخزائن ينزه عـن 
   . اهللا مضمونها إال بمقدار ما تستقر بها المنازل استقرار السنة بالجفون ال النوم وتأخذ أهبة لذلك المهم في يوم أو بعض يوم

ر اللهم إال أن تلبى دعوى الجهاد من تلك الجهة بألسنة النفير وتعبى صفوف الجالد في الجواري التـي تكاد بأجنحة القلوع تطي
أو تنوب عنها خزائن األموال التي تنفق في سبيل اهللا تعالى أو تقـوم مقامهـا النفقـات التـي تصـرف إلـى جنـود اللـه التـي تنفـر 

فـي سبيـل اللـه تعالـى خفافـًا وثقـاًال ليكون قـد استـدر ببرآـة ذلـك الطـل أخلـاف الوابـل وأنفـق ما اختزنه في سبيل اله الذي 
ينفق فيه آمثل حبة أنبتت سبع سنابل وتستعد الجيوش المنصورة إلى طود يصون برأيه ملكه ويصول ويستطيل على مثل ما 

الوجود ولو أن البر سيوف والبحر نصول واهللا تعالى يرشده إلى ما هو أقرب للتقوى ويمسكه من طاعته بالسبيل األقوم 
   . والسبب األقوى إن شاء اهللا تعالى

   " أعـز اللـه تعالى جناب المقام العالي   "   : اني أن تفتتـح المكاتبـة بلفـظاألسلوب الث  

وال زال يحسن والية حسبه وينهض بجناح نسبه ويصون ملكه بعدله أآثر من قضبه ويثبت فـي   : آخر األلقاب ثم الدعاء مثل
   . اليمن اليمن في حالة إقامته ومنقلبه

اطف بحليه شاآرة عال عليه ذاآرة مـن محامـده مـا يتكثـر السحاب بوليه مبدية لعلمه الكريم أصدرناها إلى مقامه موشجة المع
   . آيت وآيت

وتفوز ببره زبيد ويخرج من عدن عدن فضله المديد وتمتلي   " تعز   " وال زال به   : وهذه أدعية وصدور تناسب آل سلطان بها
ذه الرآائب آالهما مـن مكـان بعيـد وال برحـت بـه آهلـة األوطـان مشتقـة هذا تطير به المراآب وه  : بوفور البر والبحر

   . محجوبـًا بالجاللـة أو محجوبًا لما ينسب إليه من أحد األرآان  " األيمـان يمـان   " صفـات قطـره اليمنـي مـن 

ي أآنافه الجنوبيـة منـن سحابهـا الصيب أصدرناها والسالم يباري ما تنبت أرضه من نباتها الطيب ويجاري بالثناء ما ينهل ف
   . وتسري إليه بتحياتنا الشريفة على قادمة آل نسيم وفي طي آل عام له وقوف على ربعه وتسليم وتوضح لعلمه الكريم

وال زال أفضل متوج في يمنه وأعلى علي إذا قيس بابن ذي يزنه وأشجع من حمى   : دعاء وصدر يختص بالمجاهد علي وهو
ما ال تقدر السيوف على حمايته من وطنه وال انفك الملك المجاهد عن عرضه المصون وسيف الدين الذي يقوم في  بعهوده

المفروض من مراضي اهللا بالمسنون وأبا الحسن لما يحسن في فطنته الحسنى أو فطرته من الظنون والعلي قدرًا إذا أخذت 
   . الملوك مراتبها وحدقت إليه العيون

مفاوضة إلى حضرته وسالمها يتفاوح لديها ويصافح غمائه في يديهـا وتجـري سفائـن إخالصه حتى تقف عليها صدرت هذه ال
   . وتسري بتحياتنا محلقة بالبشرى في صباح آل يوم يقرب من الوصول إليها وتبدي لعلمه الكريم

آتب بها إلى بعض ملوك اليمن في زمن   " أعز اهللا تعالى جانب المقام   " ولـم أقـف علـى صـورة مكاتبـة مفتتحة بلفظ   : قلـت
   . من األزمان فأوردها استشهادًا لهذا األسلوب

هذه نسخة آتاب آتب به إلى صاحب و  "   " أعز اهللا تعالى نصرة المقام العالي   "   : أن تفتتح المكاتبة بلفظ  " األسلوب الثالث 
اليمن أيضـًا عـن السلطـان الملـك المنصـور قلـاوون مبشرًا بفتوح صافيتا من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر 

ى أعز اهللا تعالى نصرة المقـام العالـي المولـوي السلطانـي الملكـي المظفـري الشمسـي وأشرآـه فـي آل بشر  : رحمه اهللا وهو
تشد الرحال الستماعها وتحل الحبى الستطالعها وتتهافت التواريخ والسير علـى استرفاعها وتتنافس األقالم والسيوف على 
األفهام بأجناسها وأنواعهـا وال خـال موقـف جهـاد مـن اسمه وال مصرف أجر من قسمه وال غرض هناء من سهمه وال أفق 

   . ابتهاج من بزوغ شمسه وطلـوع نجمـه
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هذا في أرس وهذا في طرس   : هذا من دم وهذا من نقس ويمضيان  : سطـر المملوك هذه البشرى والسيف والقلم يستمدان
هذا يستميل وهذا يستمير وآل منهما ينافس اآلخر على المشافهة بخبر هذا   : هذا بالصليل وهذا بالصرير ويتناوبان  : ويتجاوبان

األوائل وال وسمت به سيرهم التي بدت أجيادها من حاله عواطل وال دار فـي خلـد مـن  الفتح الذي ما سمت إليه همم الملوك
مثلـه يتهيـأ فـي المـدد الطويلـة وال تشكـل فـي ذهـن أنـه سيـدرك بحول وال حيلة وهو النصر المرتب على حرآتنا التي طوى 

وهي طرابلس   : الح إلى الساحل وهجومنا على البالد الفرنجيةاهللا لرآابنا فيها المراحل وألقى بدرر عساآرنا في بحر الحديد الم
وصافيتا وأنطرسوس ومرقيـة والمرقـب آمـا يهجـم الغيـث ومصادمتنـا صدورهـا آمـا يصـدم الليث وسلوآنا منها حيث لم 

تهيأ منها من  يبق حيث وما جرى في هذه الوجهة منن إغارات أحسنت متقلب األعنة ومتعلق السيوف ومخترق األسنة وما
هذا فتوح   : فتوح صافيتا التي هي أم البالد ومنتجع الحاضر والباد وآونها قدمت نفسها في جملة ما يقرى به الضيف وقالت

حضر على هذا الفتوح لهذا السيف وتلطفت في مسح أطراف األمان وطلبت شكرًا ومنا شكران وأحضرت إلينـا مـن أهلهـا 
عناقهم فتشبهت بها األغالل وأنفت أيمان أهل اإليمان من مصافتحتهم ألنهم أصحاب الشمال الوقـت وهـدت السيـوف في أ

فأطلقهم سيفنا وأمله يمتد إلى من هو أعز منهم ماًال وأآثر احتفاًال وأبز مآًال وأهز سيوفًا قصارًا ورماحًا طواًال واستطار منها 
إلى سواها منن الحصون منهم الباع فال حصن إال وافترت ثنيته عن شرار نار الحرب الموقـدة إلى غيره من القالع واستطال 

   . نصر مسهل وفتح معجل ومؤجل

فمن ذلك حصن األآراد الذي تاه بعطفه على الممالك والحصون وشمخ فأنفه عن أن تمتد إلى مثله يد الحرب الزبون وغدا 
بالد وشجًا في صدر العباد تنقض من عشه صقور األعداء جاذبًا بضبع الشام وآخذًا بمخانق بالد اإلسالم وشلًال في يد ال

الكاسرة وترتاع من سطوتها قلوب الجيوش الطائرة وتربض بأرباضه آساد تحمي تلك اآلجام وتفوق من قسيه سهام تصمي 
آم  مفوقـات السهـام تعطيـه الملـوك الجزيـة عـن يـد وهـم صاغرون ويصطفي آرام أموالهم وهم صابـرون ال مصابـرون

شكت منه حماة تثني بنكرها قلة اإلنصاف وآم خافته معرة وما من معرة خاف ما زالت أيدي الممالك تمتد إلى اهللا بالدعاء 
عليه تشكو من جور جواره تلك الحصون والصياصي وتبكي بمدمع نهرها من تأثير آثاره مع عصيانها وناهيك بمدمع 

ن جفونها ووفى النصرة ما وجب من ديونها وذاك بأنا قصدنا فسيح ربعه ونزلنا العايـص حتى نبه اهللا ألحاظ سيوف اإلسالم م
ونازلنا محمي صقعه وختمنا بنصالنا على قلبه وسمعه وله مدن حوله خمس هو آالراحة وهي آاألنامل وتكاد بروجه ترى 

ـك المدائـن المكنـي عنهـا باألربـاض آالمطايا المقطرة وهي منها بمنزلـة الزوامـل مـا خيمنـا بـه حتـى استبحنـا محمـى تل
وأسحنـا بساحاتها بحرًا من الحديد ما اندفع حتى فاض وأخذنا الثقوب في أسوار ال تنقض وال ينقض بنيانها المرصوص وال 
تقرأ المعاول ما لخواتـم أبراجهـا مـن نقـوش الفصـوص ونصبنـا عليهـا عـدة مجانيق حملت في شواهق الجبال على رؤوس 

بطال فتغيظت السمهرية أن الذي تقوم به هذه تلك به ال تقوم وأن ما منها إال له من األيدي والرؤوس مقام معلوم وصار األ
   . يرمي بها آل آمي مختلس وأروع منتهس وآل ليث غاية يحميها وتحميـه

يقها تميل من العجب فصارت تميد فشكـرًا ألسـود حتـى غاباتهـا تفتـرس إلى أن جثت أسوارها على الرآب وآانت سهام مجان
من العجب وآانت تطلب فصارت تهرب من الطلب واشتد األمر على الكفار فقاتلوا قتاًال أقض مضاجع األسلحة وأطار حجارة 
مجانيقهم بغير أجنحة وأشجى بشجو النصول المترنمة على غصون السهام المترنحة هذا وأهل اإليمان يتلقون ذلك آله بصبر 

منه شهدًا وإقدام يتلقـى صـدى الحديـد بأآبـاد ما زالت إلى موارده قصدًا يقتحمون نار الحرب التي آلما أوقدوها يستطعمون 
أطفأها اهللا وقال يا نار آوني بردًا والبالد الفرنجية قد غضت منها األبصار وخشعت القلوب واعتقـد آـل منهـا فـي نفسه أنه 

أآنتها البحار تحت جناح أمواجها وهذه لو أسبلت الرياح العواصف عليها ذيول عجاجها بعد هذا الحصن المطلوب فهذه تود لو 
وهـذه لـو اجتثـت مـن فـوق األرض مـا لهـا مـن قـرار وهـذه لـو خسـف بهـا الثـرى وعفـت منهـا اآلثـار وذلـك لمـا بلغهـم 

ه المريـع وضيـق مجالـه الوسيـع وقـراع أضجـر وشاهدوه من ويل حل بأهل هذا الحصـن المنيـع ومـن فتـك أمحـل ربعـ
الحديد من الحديد واألبطال لم تضجر ونضال أشهر آل جفن حتى جفون السيوف ألنا عودناها مثل جفوننا أن تسهر فكم شكت 

م شيخًا النقوب من مناآبهم زحامًا والشرفات من ترقبهم التزامًا والرقاب من سيوفهم اقتسامًا وآم حمدت التجارب من رأيه
وحمد اإلقدام من ثبوتهم غالمًا قد دوخوا البالد فال موطن إال لهم به معرآة وأرملوا الحالئل فـال مشـرك إال وقد أرمل من 
شرآة وأزعجوا الكفر فال قلب إال به منهم خوف وال سمع إال لهم به حرآة ومألوا األرض آثرة وآيف ال يكثر اهللا جمعًا 

   . ةلإلسالم جعل اهللا فيه برآ

وآتابنـا هـذا والمولـى بحمد اهللا أحق من هنئ بهذا الفتح الذي تثني على آتاب بشائره الحقائب وتجري إلى سماع أخباره 
هـذا آتـب   : الرآائب وتتزاحم على المسير تحت البرد الواصلة بـه متـون الصبـا وظهور الجنائب وإذا ذآرت مالحمه قـال آـل

أعز اهللا  -وهـذا مـا صبغتـه في اليد المعلمة عليه دم الكفر المسفوح وينعم   : ـدت حمـرة طرسـه قيـلأم آتيبـة تلـوح وإذا شوه
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باإلعالن بهذا النبأ الحسن الذي تستروح إليه األسماع وتسر باإلفهام به أخوات هذا الحصن من مدنه ومن قالعه  - نصره
   . ان الهناء عظيمًا اشترك آل شيء فيه إن شاء اهللا تعالىالعظيمة االمتناع فإنه ما برح األخ يفرح بأخيه وإذا آ

آتب به الفاضل محيي الدين بن عبد الظاهر أيضًا عن الملك   : وهـذه نسخـة آتـاب آخـر إلى صاحب اليمن من هذا األسلوب
   . ن في ورق أصفرالمنصور قالوون جواب تعزية أرسلها غليه في ولده الملك الصالح في ورق أزرق وآانت العادة أن تكو

   . ونصها بعد البسملة

أعـز اللـه تعالى نصرة المقام إلى آخر األلقاب وأحسن بتسليته الصبر على آل فادح واألجر على آـل مصـاب قـرح القرائـح 
 وجرح الجوانح وأوفد من تعازيه آل مسكن طاحت به من تلقاء صنعاء اليمن الطوائح وآتب له جزاء التصبر عن جار مـن

   . دمـع طافـح علـى جـار لسويـداء القلـب صالح

المملـوك يخدم خدمة ال يذور المواصلة بها حادث وال يؤخرها عن وقتها أمر آارث وال ينقضها عن تحسينها وترتيبها بواعث 
االختالف وال اختالف البواعث ويطلع العلم الكريم على ورود مثـال آريـم لـوال زرقـة طرسـه وزرقة لبسه لقال :   "  وابيضت 

   .عيناه من الحزن فهو آظيم  "  

تتضمـن مـا آـان حـدث مـن رز تالفـى اللـه بتناسيـه وتوافـى بعـود الصبـر فتولـى التسليـم تليين تقاسيه وتمريـن قاسيـه 
هذا جزع قد انتبه إال وقلنا هذا تثبت قد انتبذ وال توهمنا أن   : ما أخذ وما قلنافشكرنـا اللـه تعالـى علـى ما أعطى وحمدناه على 

فلذة آبد قد اختفطت إال وشاهدنا حولنا منن ذريتنا والحمد هللا فلذ وأحسنا االحتساب ودخلت المالئكة علينا من آل باب ووفانا 
والشكـر للـه - اهللا عـز وجـل أجـر الصابريـن بغيـر حسـاب ولنـا  صبر جميل ال نأسف معه على فائت وال نأسـى على  - 

هذا مولى   : مفقود وإذا علم اهللا سبحانه حسن االستنابة إلى قضائه واالستكانة إلى عطائه عـوض آل يوم ما يقول المبشر به
   . مولود

أو جلـت وال باألزمـات إن هـي  وليست اإلبل بأغلظ أآبادًا ممن له قلب ال يبالي بالصدمات آثرت أو قلت وال بالتباريح حقرت
توالـت أو تولت وال بالجفون إن ألفت بما فيها من الدموع والهجوع وتخلت ويخاف من الدهر من ال حلب أشطره ويأسف على 

وإن آان منكيـًا والنافـح  - رضي اهللا عنه  -الفائت من ال بت بنبأ الخطوب الخطرة على أن الفادح بموت الولد الملك الصالح 
جـوه وإن آـان مبكيـًا والنائـح بذلـك األسف وإن آان لنار األسف مذآيًا فإن وراء ذلك من تثبيت اهللا عز وجل ما ينسفه نسفًا بش

   . ومـن إلهامـه الصبـر مـا يجـدد لتمزيـق القلـوب أحسـن مـا به ترفى

 -اء يضـرب عـن آـل رثـاء صفحًا وما آنا مع ذلك وبكتاب اهللا تعالى وبسنة رسوله صلـى اللـه عليـه وسلـم عندنـا حسـن اقتـد
نصغي لمن يؤنب ويؤبن أذنًا وال نعيرها لمن يلحا إذ الولد الذاهب في رضوان اهللا تعالى سالكًا طريقًا ال عوج بها  -والمنة هللا 

ا في الدنيا فها نحن بالصدقات وال أمتا وانتقل سارًا بارًا صالحًا صالحًا وما هكذا آل الموتى نعيًا ونعتـا ولئـن آـان نفعنـ
والترحم عليه ننفعه وإذا آان الولد عمل أبيه وقـد رفـع اللـه تعالـى روح ولدنـا إلـى أعلى عليين تحقق أنه العمل الصالح يرفعه 

بين  وفيما نحن بصدده من اشتغال بالحروب ما يهون ما يهول من الكروب وفيما نحن عاآفون عليـه مـن مكافحـات األعداء ما
فلنا بحمد   ! إذا اعتاد الفتـى خـوض المنايـا فأهون ما تمر به الوحول  : المرء وقلبه يحول بل عن تخيل أسف في الخاطر يجول

   . اهللا تعالى ذرية درية وعقود والشكر هللا آلها درية

مـن سعـده ينتظـر ومـن يحسـن أن يكـون ما منهم إال من نظر سعده و  ! إذا سيد منهم خال قـام سيـد قـؤول لمـا قال الكرام فعول
ال سيمـا مـن الـذي يـراد هـو صالحه   ( والشمـس طالعـة إن غيـب القمـر ) المبتـدأ وأن يسـد حالـه بكفالته وآفايتـه مسـد الخبـر 

   . أعرف ومن إذا قيل بناء ملك هذا عليه قد وهى قيل هذا خير منه من أعلى بناء سعـد أشـرف

وعلـى آـل حال ال عدم إحسان العمل الذي يتنوع في بره ويعاجل قضاء الحقوق فيساعـف مرسومـه فـي توصيلـه طاعـة 
بحـره وبـره ولـه الشكـر علـى مساهمة المولى في الفرح والترح ومشارآته في الهناء إذا سنح وفي الدمع إذا سفح وما مقل 

ذو التجارب التي مخضت له  - أعزه اهللا  -زى إلى غير حكمها وحلمها وهو مكارم المولى من يعزب ذلك عن علمها وال يع
   . من هذه وهذه الزبدة وعرضت عليه منها الهضبة الوهدة
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والرغبة إلى اهللا تعالى أن يجعل تلك المصيبة للرزايا خاتمة آما لم يجعلها للظهور قاصمة وأن يجعلها بعد حمل هذا الهـم 
أن يحبب إلينا آل ما يلهي عن األموال واألوالد من غزو وجهاد وأن يخولنا فليس يحد لدينا على وفصالـه على عليه فاطمة و

مفقود تأدبًا مع اهللا عز وجل غير السيوف فإنها تعرف بالحداد وأن ال تقصـف رماحنـا إال فـي فـود أو فـؤاد وال تحـول سـروج 
أن ال تشق لدينا إال أآباد الناد وال تجز غير شعور ملوك التتار تتوج خيلنـا إال مـن ظهـر جـواد في السرايا إلى ظهر جواد و

بها رؤوس الرماح وصعـد بهـا علـى قمـم الصعـاد واللـه تعالـى يشكـر للمولـى سعـي مراثيـه التـي لـوال لطـف اهللا بما صبرنا 
سف وغير الجائز وال شغل اهللا لب المولى به ألقامت الجنائز واستخفت النحائز وألهوت بالنفوس في استعمال الجائز من األ

   . بفادحه وال خاطره بسانحة من الحزن أو بارحه وال أسمعه لغير المسرات من هواتف اإلبهاج صادحه إن شاء اهللا تعالى

ـا آان األمر في أول وعليه  " أعـز اللـه تعالـى أنصـار المقـام الشريـف العالـي   " أن تفتتـح المكاتبـة بلفـظ   " األسلوب الرابع 
وصاحب اليمن يومئذ المنصور - وهـذه نسخـة آتـاب مـن ذلـك آتـب بهـا عـن الملـك المظفـر قطز     . بالبشارة بهزيمة التتار - 

أعـز اهللا تعالى أنصار المقر الشريف العالي المولوي السلطاني   : وأظنها من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر وهي
ي المنصوري وأعلى مناره وضاعف اقتداره تعلمه أنه لما آان النصف من شهر رجب الفرد فتح اهللا تعالى بنصر الملك

مـن آـل مـن لـوال تسعـر بأسه الخضر جودًا في يديـه األسمـر فصدرت هذه التهنئة إليه راوية   : المسلمين على أعداء الدين
قع فيه يهتدي من ضل فيه بأنجم المران ففي أذن الدهر من وقعه صمم وفي يوم غدا بالن  : للصدق عن اليوم المحجل األغر

عرنين البدر من نقعه شمم ترفعه رواة األسل عن األسنة ويسنده مجر العوالي عن مجر األعنة أما النصر الذي شهد الضرب 
د الشام واستنجدوا بقبائلهم على بصحته والطعن بنصيحته فهو أن التتر خذلهم اهللا تعالى استطالوا على األيام وخاضوا بال

سعى الطمع المرادي بهم لحتوفهم ومن يمسكن ذيل المطامع يعطب فاعتاضـوا عن الصحة بالمرض وعن الجوهر   : اإلسالم
بالعرض وقد أرخت الغفلة رمامهم وقاد الشيطان خطامهم وعاد يكدهم في نحورهم :   "  ورد اهللا الذين آفروا بغيظهم لم ينالوا 

   .خيرًا وآفى اهللا المؤمنين القتال وآان اهللا قويًا عزيزًا  "  

راموا األمور فمذ الحت عواقبها بضد ما أملوا في الورد والصدر ظلوا حيارى وآأس الموت دائرة عليهم شرعًا في الورد 
ال جرم أنهم لسن الندم قارعون وعلى مقابلة   ! ـة مثـل الوخـز باإلبـروأضعف الرعب أيديهم فطعنهم بالسمهري  ! والصدر

   . إحساننا باإلساءة نادمون

فأقلعـت بهـم طرائـق الضلـال وسارت مراآب أمانيهم في   ! تدعروا بـدروع البغـي سابغـة والمرء يحصد من دنياه ما زرعا
وأقلعـوا فـي البحـر بمراآبـه والبـر بمواآبـه وساروا وللشيطان فيهم  بحار اآلمال فتلك آمال خائبة ومراآـب للظنـون عاطبـة

   . وساوس تغرهم أمنية الظنون الحوادس فم وسوس الشيطان آفرًا إال وأحرقه اإليمان بكوآب

لمؤمن  هذا وعساآر المسلمين مستوطنة في مواطنا جاذية عقبانهـا فـي وآـور ظباها رابضة آسادها في غيل أقناها وما تزلزل
برجمة ناقوس إلى وحلها األذان   " ت   " قدم إال وقدم إيمانه راسخة وال ثبتت ألحد حجة إال وآانت الجمعة لها ناسخة وال عقد 

وال نطق آتاب إال وأخرسه القرآن ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار وأخبار الكفار تنتقل إلـى المسلمين إلى أن خلط 
ب األصيل وصار اليوم آأمس ونسخت آية الليل بسورة الشمس واآتحلت األعين بمرود السبات وخاف آل الصباح فضته بذه

   . من المسلمين إصدار البيات

إلى أن تراءت العين بالعين واضطرم نار الحرب بين الفريقين فلم   ! ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى األعادي فهو يقظان نائم
ق نضوًا ويترك في بطن آل من المشرآين شلوًا حتى صارت المفاوز دالصًا ومراتع الظبا للظبا تر إال ضربًا يجعل البر

عراصا واقتنصت آساد المسلميـن المشرآيـن اقتناصـًا ورأى المجرمـون النـار فظنـوا أنهـم مواقعوهـا ولـم يجـدوا عنهـا 
نقع وال وبل إال سهـام وال مدام إال دماء وال نغم إال صهيل  مناصـًا فـال روضـة إال درع وال جـدول إال حسام وال غمامة إال

وال معربد إال قاتل وال سكران إال قتيل حتى صار آافور الدين شقيقًا وتلون الحصباء من الدماء عقيقًا وضرب النقع في 
وما   " ك بما قدمت أيديهم السمـاء طريقـًا وازدحمت الجنائب في الفضاء فجعلته مضيقًا وقتل من المشرآين آل جبار عنيد ذل

   .  " ربك بظالم للعبيد 

وهذه النسخة تلفقتها من أفواه بعض الناس ذآر أنه وجدها في بعض المجاميع فحفظها منه وهي في غاية من البالغة إال   : قلت
   . اعةأنها ال تخلو من تغيير وقع في بعض أماآنها ولعله من الناقل لها من حيث أنه ليس من أهل هذه الصن
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ولم يسعني ترك إيرادها لما فيها من المحاسن والنفرادها بأسلوب من األساليب التي بها إلى ملوك اليمن فأوردتها على ما هي 
   . عليه وجزى اهللا خيرًا من ظفر لها بنسخة صحيحة فقابلها عليها وصححها وأصلح ما فيها

   .  " أن تفتتح المكاتبة بلفظ أعز اهللا تعالى أنصار المقام العالي   " التثقيف   " وهو ما جرى عليه في   " األسلوب الخامس 

  : أعز اهللا تعالى أنصار المقام العالي السلطانـي الملكـي الفالني الفالني مثل أن يقال  " التثقيف   " صدره على ما ذآره في 
   . أصدرناهـا وتبـدي لعلمـه الكريم آـذا وآـذا  : األفضل السيفي ثم الدعاء ثـم يقـال

وخاتمـة الكتـاب بالدعـاء   " والقصـد مـن المقام العالي   " لنصـف والطلـب منـه والمكاتبـة إليـه فـي قطـع ا  " التثقيـف   " قـال فـي 
   .  " صاحـب اليمـن   " وتعريفـه   " أخـوه   " والعالمـة 

   . وفـي دستـور المقر الشهابي بن فضل اهللا أن خطابه يكون بالمقام العالي

ضل اهللا في تذآرته أنه أنشأها جوابًا عن هديته ولم يكتب بها إليه وهو وهـذه نسخـة آتـاب إليـه ذآـر المقـر الشهابـي بن ف
   . يومئذ الملك المجاهد سيف الدين علي بن داود

أعز اهللا تعالى أنصار المقام العالـي وال زالـت مكارمـه تخـص مـن آـل نـوع بأحسنـه وتتحـف بأزيده وأزينه وتجلب آل 
أوصاف   " علـي   " ابق بما تمتد المجرة يف رسنه ومـن المحاسـن بمـا يملـي علـى غريب الديار من وطنه وتمنح من السو

حسنه ويعرب عن الفرس والسيف والرمح بأطيب صدرت إلى المقام العالي أعز اهللا جانبه تصل بوداده وتصف حبًا علق 
   . بفؤاده وتعرض ببرحاء يمنيـة أحلـام الكرى طمعًا أن يرى طيفه في رقاده

أن آتابه الكريم ورد جالبًا لدر مننه جالبًا لليمن من يمنه نافحًا بالطيب من عدنه ناقدًا من قوة السيوف بما ال يدعيه ابن  وتبدي
ذي يزنه فتؤمل ما حوى من آرم ال يجارى ونعم تمأل البر برًا والبحار بحارا وأبدع في الهبة التي قدر مهديها وقدر فيها من 

ها وجاء بكل ما يستعين به المرابط وتهتز به الخزائن والمرابط وتفتخر من الرماح بكل معتدل قاسط التحف ما ال يوجد إال في
   . وبما يردي العدا من أسنته بكل نجم هابط

   . إن لها آعبًا مدورًا وما قدر الطاعن أن يقول إال أنها آعب مبارك  : آم لها من فعل جميل ال يشارك وآم قال طعين

ا ال يطبع النهر في نصله وال يطمع البـرق فـي مناضلة مثله وال يطمح الهالل أن يستقيم على شكله آم ومن السيوف بم
   . أخمدت أنفاسًا ولها التهاب ولمعـت مـن نواحي الغمود آما نصلت أنمل من خضاب

ن ابتدارًا ويحسب قمرًا قد من آل أشهب يحس  : ومن الخيل بما ترقص في أعنتها وتفتخر على البدور بأنها تدوس على أهلتها
   . تكمل إبدارًا ويطلع في آل ناحية نهارًا جهارًا

   . وأدهم قد غصب الظالم واستدارت غرته فأسفر وجهه تحت برقع من لثام

   . وأحوى أخضر الجلدة من بيت للعرب قد حوى من الروض ما سلب

   . لخلوقوآميت ينضو النقع وهو سبوق وتقدم في ميادينه فجاء مضمخًا با

وأشقر قد آشف البـرق عـذاره وأطـار الرآـض منـه شـراره ومعهـا آـل فيـل آأنـه غمـام تبدى أو ملك مفدى بخرطـوم يرتـد 
آالصولجـان ويمتـد آاألفعـوان ويهـول منظـره آأنـه مـن تمـام الخلـق بنيـان ويتحرك فتحسبـه آـم راقصـة تشير به إلى 

ود وتقتل نفسها بنيران الحقد محافظة على عهود الهنود آم أحسنت بخراطيمها لها من صدورها الندمان تقشعر منها الجل
الضيقة مخرجًا وأضاءت فروجها بين أنيابها طرة صبح تحت أذيال الدجى وزرافة لها إنافـة آأنهـا شفـق بينـه نجـوم أو بـروق 

   . باب ودخول من طاقة تكللت بقطر الغيوم لها في المدخل على القلوب حذاقة وولوج من
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وحمارة وحشية جاءت بوصف الربيع في اعتدل الليل والنهار وجمعت الهاالت واألقمار ودلت علـى أصـل آريـم تفتحـت فـي 
   . فروعـه األزهـار وحكـت بخطوطهـا الـدوح مما تراك ظله فأظلم وانفرج فأنار

في مثل أنبوب القناة المضطمر ويصدق من شبه رآود الربا على  ونمر يؤلف على نفاره ويسبح ليله في أنهار نهاره يتدفق
   . الرمال بقطعة من جلدة النمر

وقط الزباد الذي ال تحكيه األسـود فـي صورهـا وال تسمـح غزلـان المسـك بمـا يخزنـه مـن عرفـه الطيـب فـي سررها آم 
عمل لنا قطنا وآذلك من الطيب ما يطيب وما يزور بنفحه  ربنا  : تنقل في بيوت وطابت موطنا ومشى من دار أصحابه فقالوا

   . الحبيب قد بعث أآبره وأفاد أآثره واستخدم المتنعمون به صندله وآافوره وعنبره

وغير هذه األنواع مما جاد بإرساله وأتى من آل بديع به وبأمثاله فقوبلت بالقبـول هـذه التحـف وأآرمـت إآـرام مـن لهـا 
اعترف وحمد سحابه الذي تسرعت مواطره وبعثت من طرفها بالروض وما تنوء عنه أزاهره وشرعت بما   " ا به  " عـرف و 

   . اتصلـت بمصـر أوائلـه واليمن أواخره واهللا تعالى يشكر هممه التي تعالت وشيمه العلويـة التـي ألجلهـا المحامـد قـد توالـت

وقـد جهزنـا له من التحف النمعم بها ما أمكن تعجيل حمله وجرت عوائد ملوك األقاليم بالتشريف من خزائننا العالية بمثله 
   . وحملنا رسله من السالم ما تعبق به الفجاج وتعـذب بـه البحـار وهـي ملـح أجاج

لبـدور وتـؤوب بمـا تقـدم بـه مـن السـرور واللـه والمراد منه أن يواصل بمكاتباته التي تتناوب الصدور وتنوب عن لمحة ا
   . تعالـى يديـم لسطانه التأييد ولملكه التأبيد والقتداره ما به تعز تعز وتميد زبيد

   . إن شاء اهللا تعالى

المكاتبة على المكاتبـة إلـى صحـاب اليمـن عـن ولـي العهـد بالسلطنـة آالمكاتبـة إليـه عن السلطان نفسه في جميع  -فائـدة 
   . السواء

قرين آتاب أبيه المنصور قالوون   " األشرف خليل ابن قالوون   " وعلـى ذلـك آتب القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر عن 
   . إلى صاحب اليمن بالبشرى بفتح طرابلس

تهنئة ال يجليها إال هو لوقتها وآل  وأوفد عليه آل بشرى أحسن من أختها وآل  ! أعـز اللـه تعالى نصرة المقام  : وهذه نسخته
   . مبهجة يعجز البنان والبيان عن ثبتها ونعتها وتتبلج فتود الدرر والدراري لو رقت هذه إلى ترقيها وسمت هذه إلى سمتها

 وصبحه منها بكل هاتفة أسمع من هواتف الحمائم وبكـل عارفـة أسـرع مـن عـوارف الزهر عند عزائم النسائم وبكل عاطفة
أعنة اإلتحاف باإليجاف الذي شكرت الصفاح منـه أعظـم قـادر والصحائـف أآـرم قـادم والغـزو الـذي ال يخـص تهامـة 

ببشراه بل جميع النجود والتهائم وثوي الصوارم والصرائم وأولي القوى والقوائم وآل ثغر عـن ابتهاج اإلسالم باسم وآل بر 
بحر عذب يمون آل غاز ال يحبس عن جهاد الكفار في عقر الدار الشكائم وآل  بر بتوصيل ما ترتب عليه من مالحم وآل

   . بحر ملح آم تغيظ من محاورة أخيه ألهل الشرك ومشارآتهم فيه فراح وموجه المتالطم

ا ومن المملوك يخدم خدمة يقتفي فيها أثر والده ويجري في تجميلها على أجمل عوائده ويستفتح فيها استفتاحًا تحف به من هن
هنا تحف محامده ويصف والء قد جعله اهللا أجمل عقوده وأآمل عقائده ويشفعها بإخالص قد جعله ميله أحسن وسائله وقلبه 
أزين وسائده ويطلع علمه علـى أن مـن سجايـا المتعرضيـن إلـى اإلعلـان بشكـر اللـه تعالى في آل ما يعرض للمسلمين من 

قعد عنه ملك فيما مضى من عصر أن يقدروا هذه النعمة حق قدرهـا مـن التحـدث  نصر ويفتـرض لهـم مـن أجر غزو آم
بنعمتهـا والتنبيـه بسمـاع نغمتهـا وإرسـال أعنـة األقلـام بهـا في ميادين ولما آانت غزوات موالنا السلطان ملك البسيطة الوالد 

القدر على قدر وقد صارت سيرها وسيرها هذه شدو خلد اهللا سلطانه قد أصبحت ذآرت للبشر ومواقفه للنصر آم جاءت هي و
في األسمار وهذه جادة تستطيب منها حسن الحدو السفار فكم قاتلت من يليها من الكفار وآم جعلت من يواليها وهو منصورها 

   . منصورًا بالمهاجرين واألنصار
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هم الوجع من الخوف ونصيب وجوههم الوجهم ولمـا أذل اللـه ببأسهـا طوائف التتار في أقاصي بالد العجم وجعل حظ قلوب
وأخلى اهللا من نسورهم األوآار ومن أسودهم األجم وقصرت بهم هممهم حتى صاروا يخافون الصبح إذا هجم والظن إذا رجم 

   . وصارت رؤية الدماء تفزعهم فلو احتاج أحدهم لتنقيص دم لمرض ألجنح من خوفه وما احتجم

يل منهم الويل وما شمر أحد من الجنود اإلسالمية عن ساعد إال وشمر هو من الذل الذيل وال أثـارت وأباد اهللا األرمن فحل بالنب
الجيـاد مـن الخيـل عثيـرًا منعقـدًا إلـى وظنـوه مساء قد أقبل أو ليل وانتهت نوبة القتل بهم واإلسار إلى التكفور ليفون ملك 

ق هتف التتار ويسترجع صدحهم وتعتز طرابلس الشام بأنه خال األرمن الذي آان يحمي سرحهم ويمرد صرحهم ويستنط
   . ابرنسها الكافر ولسان شورته السفر ووجه تدبيره السافر

وطالما غر وأغرى وأجر وأجرى وضر وأضرى فلما توآل موالنا اسلطـان وعـزم فتوآـل وتحقـق أن البـالء بـه قـد نـزل 
شكل وأن يومه في الفتك سيكون أعظم من أمنيته وأعظم منهما معاداة غده وأن وما تشكك أن ذلك في ذهن القدر قد تصور وت

نصر اهللا ين يخلفه صادق وعده أآل يده ندامة على ما فرط في جنب اهللا وساق الحتف لنفسه بيده فعمـر اللـه بروحـه الخبيثـة 
   . الملـك مـن خمـارالـدرك األسفـل مـن النـار وسقـاه الحتـف آأسـًا بعد آأس لم يكن لهما غير 

وآانـت طرابلـس هـي ضالـة اإلسلـام الشريـدة وإحـدى ابقاتـه من األعوام العديدة وآلما مرت شمخت بأنفها وتأنقت في تحسين 
منازه منازهها وتزيين ريحانها وعصفها ومرت وهي ال تغازل ملكًا بطرفها وآلما تقادم عهدها تكثرت باألفواج واألمواج من 

   . ا ومن خلفهابين يديه

إذ البحر لها جلباب والسحاب لها خمار وليس لها من البر إال بمقدار ساحـة البـاب مـن الـدار آأنهـا في سيف ذلك البحر جبل 
   . قد انحط أو ميل استواء قد خرج عن الخط وما قصد أحد شطها بنكاية إال شط واشتط

وجاءها بنفسه   " ليس الخبر آالعيان   " هـا العنـان وسبق جيشه إليها آل خبر و قـدر اللـه تعالـى أن صـرف موالنـا السلطـان إلي
النفيسة والسعادة قد حرسته عيونها وتلك المخاوف آلها أمان وقد اتخذ من إقدامه عليها خير حبائل ومن مفاجأته لها أمد عنان 

زازه فامتطوا بخيولهم من جبال لبنان تيجانًا لها وفي خدمته جنود ال تستبعد مفازه وآم راحت وغدت وفي نفسها لألعداء ح
صاغتها الثلوج ومعارج ال مراف بها غيـر الريـاح الهـوج وانحطـت تلـك الجيـوش مـن تلـك الجنـادل انحطـاط األجادل 

عال  أهذا منخفض أو  : واندفعوا في تلك األوعار اندفاع األوعال ولم يحفل أحد منهم بسرب الصق وال جبل شاهق فقال
وشرعوا في التحصيل لما يوهـي ذلـك التحصيـن وابتنـى آـل سـورًا أمـام أسوارهـا منن التدبير الحسن والرأي الرصين فما 
لبثوا إال بمقدار ما قيل لهم دونكم واالختصاب ونقل المجانيق على الخيل وعلى الرقاب حتى جورها بأسرع مـن جر النفس 

السفينة ال تجري على يبس وفي الحال نقلت إليها فرأوا من متوقلها من يمشي بها   : لواوأجروها على األرض سفائن وآم قا
على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ووجهت سهامها وجوهها إلى منافذها فما شوهدت منها عين إال وآـان قدامهـا منهـا 

   . كم ثقبت ونقبت عن فلذة آبدهـا عنإصبـع وألقيـت العداوة بين الحجارة من المجانيق والحجارة من األسوار ف

وأوقدت نيران المكايد ثم فكم حولها من صافن ومن صافر وآم رمتهم بشرر آالقصر فوقع الحافر آما يقال على الحافر وما 
   . برحت سوق أهل اإليمان في نفاق على أهل النفاق وأآابرهم تساق أرواحهم الخبيثة إلى الساق

من البحر بكل بر ورموا اإلسالم بكل شرر وبكل شر فصار السهم الذي يخرج بها ال يخرج إال  وآان أهل عكا قد أنجدوهم
   . مقترنًا بسهام وشرفات ذلك الثغر آالثنايا ولكنها لكثرة من بها ال تفتر عن ابتسام

   . ـرى بيـن أولئـكوما زالت جنود اإلسالم آذلـك وموالنـا السلطـان ال تـرى جماعـة مقدمـة وال متقدمـة إال وهـو ي

واستمـر ذلـك مـن مستهـل ربيـع الـأول إلـى رابـع ربيع اآلخر فزحف إليها في بكرة ذلك النهار وهو الثالثاء زحفًا يقتحم آل 
هضبة ووهدة وآل صلبة وصلدة حتى أنجز اهللا وعده وفتحها المسلمون مجازًا وفي الحقيقة فتحها وحده وطلعت سناجق 

ى أسوارها ودخلت عليهم من أقطارها وجاست الكسابة إلى ديارها فاحتازها موالنا السلطـان لنفسـه ملكـًا اإلسالم الصفر عل
وما آان يكون له في فتحها شريك وقد نفى عنها شرآًا وآلما قيل هذه طرابلـس فتحـت قال النصر لمن قتل فيها من النجد 

ـا قـوة الكفـر أنكاثـا فكـان أخذهـا مـن مائـة سنـة وثمانيـن سنـة فـي يـوم وأآثر عكا وأهل عكا وأعاد اهللا تعالـى به  : الواصلة
   . ثالثـا واستـردت فـي يـوم الثالثا
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   . ولمـا عمـت هـذه البشائـر وآـل بهـا موالنـا السلطـان إلـى مـن يستجلـي حسـان هـذه العرائس ويستحلي نفيس هذه النفائس

ى آل بشرى تقعقع بها البريد لتتلى بأمر على آل من ألقى السمع وهو شهيد وآما عم السرور سير موالنا السلطان إلى المول
   . بذلك آل قريب قصد أن يعم الهناء آل بعيد

وأصدر المملوك هذه الخدمة يتجرب بين يديه نجواها ويتوثب بعد هذه الفاتحة المبارآة لكل سانحة يحسن لدى المولى 
مقام العالي يستبشره لكماة اإلسالم بكل فضل وبكل نعمى ويفرح بسرح الكفر إذا انتهك وبسفح مستقرها ومثواها ال برح ال

   . الملك إذا يحمى وبسمع الشرك إذا يصم وبقلبه إذا يصمى واهللا الموفق

  الجملة الثانية في المكاتبات إلى عرب البحرين ومن انضاف إليهم  

قد تقدم في الكالم على المسالك والممالك في المقالة الثانية أن بالد البحرين لم تزل بيد العرب وأنهـا صـارت الـآن بيـد بنـي 
   . مـن بنـي عامـر بـن صعصعـة مـن هـوازن مـن قيس عيلـان مـن العدنانية - بضـم العيـن  - عقيـل 

ى باب السلطان وصول التجار يجلبون جياد الخيل وآرام المهاري واللؤلؤ وأمتعة ومنهم قوم يصلون إل  :  " التعريف   " قال في 
من أمتعة العراق والهند ويرجعون بأنواع الحباء اإلنعام والقماش والسكر وغير ذلك ويكتب لهم بالمسامحة فيردون 

   . ويصدرون

الهند ال ينقطع وبالدهم ما بين العراق والحجاز وبالدهم بالد زرع وضرع وبر وبحر ولهم متاجر مربحة وواصلهم إلى   : قال
ولهم قصور مبنية وآطـام عليـة وريـف غيـر متسـع إلـى مـا لهـم مـن النعـم والماشية والحاشية والغاشية إال أن الكلمة قد 

   . صـارت بينهـم شتـى والجماعـة متفرقـة

   . الكالم على المسالك والممالكوقـد سبق الكالم على بالدهم مستوفى في المقالة الثانية في 

   . باليـاء  " السامي   " ورسم المكاتبة إلى آبرائهم   :  " التثقيف   " قال في 

قـد جمـع بيـن عـرب البحريـن وعـرب البصـرة ومـا والـى   " التثقيـف   " ثـم مـا واعلم أنه في   " أخـوه   " والعالمـة الشريفـة 
   . إليهم على ثالث مراتبذلـك وجعـل المكاتبـة 

صدقـة بـن   " بالياء والعالمة االسم وذآر أن بها يكاتب أميرهم وسماه حينئـذ   " السامي   " من يكتب إليه  - المرتبة األولى 
   . وأن تعريـف فلـان بـن فلـان  " إبراهيـم بـن أبـي دلـف 

   . وذآـر فـي رتبتـه فـي المكاتبة يومئذ محمد بن مانع وأخوه حسين بن مانع وعلي بن منصور

   . بغير ياء والعالمة االسم  " السامي   " مـن يكتـب إليـه  -المرتبـة الثانيـة 

 -راشـد بـن مانـع  - ـدي يوسـف بـن قاسـم سعيـد بـن مع - زيـن بـن قاسـم  -رومي بن أبـي دلـف  -وذآر منهم بدران بن مانع 
ظالم من مجاشـع  - عيسى بن عرفه  مانـع بـن علي -آلبـي بـن ماجـد بـن بـدران  -إسماعيـل بـن اصـواري  - مانع بن  - 

   . بدران

   . والعالمة االسم  " مجلـس األمير   " مـن يكتـب إليـه  -المرتبـة الثالثـة 

هلـال بـن  -زيـد بـن مانـع  - سعـد بـن مغامـس  -موسـى بـن أبـي الحسـن  -ع وعد منهم جماعة وهم عظيم بن حسن بن مانـ
   . محمد بن خليفة - معمر بن مانع  -يحيـى 
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أن جملة المكاتبة إليهم ال تجاوز المراتب الثلـاث المذآـورة والكاتب   " التثقيف   " و   " التعريف   " وحاصل ما ذآره في   : قلـت
المقدار وينزل آل واحد منهم على قدر مرتبته المهيع الرابع في المكاتبة إلى صاحب الهند والسند وقد  يستخبر أخبارهم في

   . أن صاحبـه فـي زمانـه آـان اسمـه أبـا المجاهـد محمـد بـن طغلقشـاه  " التعريـف   " ذآر في 

اإلسكندر   " بحرًا وسهًال وقفرًا وأن سمته في بلـاده وهو أعظم ملوك األرض شرقًا وغربًا وجنوبًا وشماًال وبرًا و  : ثـم قـال
التساع بالده وآثرة أعداده وغزر أمداده وشرف منابت أرضه   : وتاهللا إنه يستحق أن يسمى بذلك ويوسم به  : ثم قال  " الثاني 

   . ووفور معادنه ومـا تنبتـه أرضـه ويخرجـه بحره

   . ويجبى إليه ويرد م التجار عليه

   . بالده أمم ال تحصى وطوائف ال تعدوأهل 

ثم حكى عن قوم ثقات منهم قاضي القضاة سراج الدين الهندي الحنفي وهو يومئذ مدرس البيدمرية بالقاهرة والتاج البزي 
مـن أن عسكر هذا السلطان نحـو التسعمائـة ألـف فارس وعنده زهاء ألفي فيل يقاتـل عليهـا وخلـق   : والشيخ مبارك األنبايتي

العبيـد تقاتـل رجالـة مـع سعـة الملـك والحـال وآثـرة الدخل والمال وشرف النفس واإلباء مع االتضاع للعلماء والصلحاء 
وآثرة اإلنفاق وعميم اإلطالق ومعاملة اللـه تعالـى بالصدقـة وإخـراج الكفايـة للمرتزقـة بمرتبـات دائمـة وإدارات متصلة بعد 

لحكى منه   " فيه   " إنه لو سكنت النفوس إلـى براءتهمـا مـن التعصب   : رخوان وافتخار ما قالأن حكى عن رسوليه دمي
العجائب وحدث عنه بالغرائب ثم ذآر أنه أرسل مرة ماًال برسم الحرمين وبيت المقدس وهدية للسلطان تزيد على ألف ألف 

حب اليمن ألمر بيت بليل ثم قتل قاتلوه وأخذ أهـل اليمـن دينار فقطع عليها الطريق باليمن وقتل محضرها بأيدي مماليك صا
وفعل ما ال   "   : وقيل فيه  " وقد عددت عليه فعلته   " المـال وأآلـوه وآتـب عـن السلطـان إلـى صاحب اليمن في هذا آتاب منه 

   .  " يليق وأمسى وهو يعد من الملوك فأصبح يعد من قطاع الطريق 

   . لى المسالك والممالك من عظيم هذه المملكة وعظم قدر رجالها ما فيه آفاية عن اإلعادةوقد سبق في الكالم ع

ورسم المكاتبة إليه رسم المكاتبة إلى القانات الكبار المقدم ذآرهم في هيئـة الكتـاب ومـا يكتـب به   :  " التثقيف   " قال في 
   . والطغراة والخطبة

لي المولوي السلطاني األعظمي الشاهشاهي العالمي المجاهدي المرابطي المثاغري المظفري المقام األشرف العا  " وألقابه 
المؤيـدي المنصوري إسكندر الزمان سلطان األوان منبع الكرم واإلحسان المعفي على ملوك آل ساسان وبقايا أفراسياب 

   . ويدعى له  " طين وخاقان ملك البسيطـة سلطـان اإلسلـام غيـاث األنـام أوحـد الملـوك والسال

ومـا يجـري هـذا المجـرى إذ   " خليـل أميـر المؤمنيـن   " ولم يكتـب إليـه فـي ذلـك الوقـت لقـب ينسـب إلـى الخالفـة نحـو   : قال
   . آـان قـد بلغنا أنه يربأ بنفسه إلى أن يدعي الخالفة ويرى له فضل اإلنافة

إن رسم المكاتبة إليه رسم المكاتبة إلى القانات الكبار في هيئة الكتاب وما   : حيث قال  " التعريف   " مقتضى ما ذآره في   : قلت
   . آما تقدم في افتتـاح المكاتبـات إلـى القانـات  " الحمد هللا   " يكتب به والطغراء والخطبة أن المكاتبة إليه تفتتح بخطبة مبتدأ ب 

أن المكاتبة إليه تكون في قطع البغدادي الكامل بالذهب واألسود آما جرت العادة به يعني في   " التثقيـف   " ذي ذآـره فـي والـ
   .  " أعز اهللا تعالى أنصار المقام العالي السلطاني العالمي العادلي الملكي الفالني   "   : آتب القانات إال أنه جعل رسم المكاتبة إليه

وهذه األلقاب سطران آامالن وبينهما بيت العالمة على العادة وبعد السطرين المذآورين في الجانب األيمن من غير   : ثم قال
   .  " أبو المجاهد محمد ابن السلطـان طغلقشـاه زيـدت عظمتـه   " بياض 

   . وال يذآـر لقبـه

   .  " أخـوه   " والدعـاء والعالمـة 
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   .  " صاحب الهند   " وتعريفـه 

أعز اهللا تعالى أنصار المقام العالي بيت العالمة السلطاني العالمي   : وقد رأيت تصويره في بعض الدساتير على هذه الصورة
   .  " صاحب الهند   " والعنـوان جميعه بالذهب وهو سطران وتعريفه   :  " التعريـف   " العادلي الملكي الفالني قـال فـي 

   . فيما تقدم  " التعريف   " اد والذهب أسوة القانات وبه يشعر آالم وبقية الكتاب بالسو

وال زال سلطانه لألعداء مبيرًا وزمانه بما يقضي به من خلود ملكه خبيرًا وشأنه وإن عظـم يتدفق بحرًا ويرسي ثبيرا ومكانه 
مكانه يستكين له اإلسكندر خاضعًا وإن جاز نعيمًا يمـأل األرجـاء أرجـًا والوجود عبيرًا وإ -وإن جل أن يجلببـه مسكـي الليـل  -

جمًا وملكـًا آبيـرًا وال برحت الملوك بوالئه تتشرف وبآالئه تتعرف وبما تطبع مهابته من البيض ببيض الهند في المهج 
   . تتصـرف

ل به التاج فوق مفرقه ويعتد له ويعدي منه ما يعتد  " ويحل العلياء والمجرة في طرقه   " المملـوك يخدم بدعاء يحلق إلى أفقه 
النجم وال يثنيه إال وسادة تحت مرفقه ويسمو إلى مقام جالله وال يسأم من دعاء الخير وال يمل له إذا ملت النجوم عن السيـر 

   . وأوتينا من آل شيء وعلمنا منطق الطير  : وال يـزال يصـف ملكـه المحمدي بأآثر مما وصف به الملك السليماني وقد قال

   .  " التعريف   " وهذا الدعاء المعطوف مما يؤآد ابتداء المكاتبة بالدعاء خالفًا لما تقدم أنـه مقتضـى تصوير آالمه في   : قلت

شيئيـن قـد خالـف فيهمـا قاعـدة المكاتبـات عن األبواب   " التعريـف   " واعلم أن في هـذه المكاتبـة علـى مـا ذآـره فـي 
   . السلطانية

" إتيانـه في  - أحدهمـا     . في ألقابه بالمولوي  " التعريف   

   .  " المملوك يخدم   " قوله في الصدر المتقدم الذآر  -والثاني 

وإنمـا   " المملـوك   " أن السلطـان ال يكتـب عنـه فـي العالمـة   :  " عرف التعريف   " في آتابه   " التعريف   " فقد ذآر صاحب 
إنه أعظم ملوك األرض على   : خالـف القاعـدة في ذلك هنا تعظيمًا لمقام المكتوب إليه وإعالء لرتبتـه حيـث قال في أول آالمه

  " بر عن مقامه بما يليق بـه وخاطبـه بمـا يليـق بخطابـه آمـا تقـدم أنـه آـان يكتـب إلـى أبـواب الخالفـة ما تقدم ذآره فع
ونحو ذلك تعظيمًا لمحل الخالفة ال سيما وقد تقدم أن   " يقبل األرض   " أو   " الخـادم ينتهـب ثـرى األعتـاب   " أو   " المملـوك 

عـي الخالفـة إال أن نظام هذا الملك قد اختل ونقص عما آان بموت السلطان محمد بن طغلقشاه صاحـب الهنـد حينئـذ آـان يد
   . حين توفي واستقر مكانه ابن خالته فيروزشاه

إنمـا رتبـت علـى حكـم مـا آـان فـي أيامـه بعـد ذآـر المكاتبـة المذآورة بعد أن   " التثقيـف   " ولعل المكاتبة التي ذآرهـا فـي 
آر أن محمد بن طغلقشاه مات وقام فيروز شاه مقامه إال أنه مثل المكاتبة المذآورة بمحمد بن طغلقشاه وفاقتضى أن يكون هو ذ

   . المعني بالمكاتبة

تمرلنك وغلب   " ها   " ثم تفرقت المملكة بعد ذلـك فـي سلطانيـن فيمـا أخبرني به بعض أهل الهند ثم تزايد نقصها بعد أن غزا 
   . ا ثم نزح عنهاعليه

   . وبكل حال فال ينبغي أن يقصر بصاحب الهند عن رتبة القانات

   . ولم أقف على نص مكاتبة آتب بها إلى صاحب الهند فأذآرها

المقصد الثاني من المصطلح المستقر عليه الحال من المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية في المكاتبات إلى ملوك 
ر حال المكاتبات لملوك الغرب وفيه أربع جمل الجملة األولى في المكاتبات إلى صاحب أفريقية وهو صاحب الغرب استقرا

تونس وتنضم إليها بجاية وقسنطينة تارة وتنفر عنها أخرى وقـد تقـدم فـي المقالـة الثانية في الكالم على المسالك والممالك نقًال 
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بـًا مـن جزائـر بنـي مزغنـان إلـى عقبـة برقـة الفارقـة بيـن طرابلـس وبيـن برقـة أن حد هذه المملكة غر  " التعريف   " عن 
وهـي نهايـة الحـد الشرقي ومن الشام البحر ومن الجنوب آخر بالد الجريد واألرض السواخـة إلـى مـا يقـال إنـه موقع المدينة 

   . المسماة بمدينة النحاس

   . ًاوهو أجل ملوك الغرب مطلق  : ثم قال

وقد تقدم هناك أيضًا ذآر حال مملكتها ومن ملكها جاهلية وإسالمًا وأنها آانت قبل اإلسالم بيد البربر حين آان معهم جميع 
المغرب ثم انتزعها منهم الروم والفرنج إلى أن انتهت حال الفتح اإلسالمي إلى جرجيس ملك الفرنج في جملة ممالك المغرب 

لى أن فتحـت فـي خالفـة عثمان رضي اهللا عنه على يد عبد اهللا بن أبي سرح وتوالت عليها نواب ودار ملكه يومئذ سبيطلة إ
ثـم إلـى العبيدييـن بني عبيد اهللا   " بنـي األغلـب   " الخلفاء وصـارت دار المملكـة بهـا القيـروان حتـى صـارت منهـم إلـى 

يهم إلى اآلن وهي مستقـرة الـآن بيـد الحفصييـن منهم وهم يدعون المهدي ثم الموحدين أصحاب المهدي بن تومرت وهي بأيد
أبو حفص عمر بن يحيى بن محمد بن وانود بن علي بن   : النسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فيقولون

ة بن آعب بن محمد بن سالـم أحمد بن واالل بن إدريـس بـن خالـد بـن اليسـع بـن إليـاس بن عمر بن وافتن بن محمد بن نجي
   . بـن عبـد اللـه بـن عمـر بن الخطاب

وباعتبار ذلك القائمون بها من بني أبي حفص يدعون الخالفـة ويدعـى القائـم منهـم فـي بالده بأمير المؤمنين وربما آاتبه بها 
   . بعض ملوك المغرب

رهط عمر بـن الخطـاب دون   : ويجعلهم تارة بنسب إلى عدي بن آعبومـن أهل النسب من ينكر ذلك   :  " التعريـف   " قال في 
   . بنـي عمـر

   . ومنهـم مـن ينسبهـم إلـى هنتاتـة مـن قبائـل البربـر بالمغـرب وهـي قبيلـة عظيمة مشهورة

   . ل ورفع منـار اإلسلـامبيد السلطان أبي فارس عزوز وقد دوخ البالد وأظهر العد  " إلـى حـدود الثمانمائـة   " وهـي الـآن 

  " أن السلطـان بهـا فـي زمانـه آـان المتوآـل علـى اللـه أبـو ورسم المكاتبة إليه فيما ذآره في   " التعريـف   " وقـد ذآـر فـي 
   . أن يكتـب بعـد البسملـة  " التعريـف 

فهـذه المفاوضـة أو النجـوى أو المذاآـرة أو المطارحـة أو  بخطبـة مختصرة في مقتضى الحال ثم يقول  " أمـا بعـد حمـد اللـه   " 
إلى الحضرة الشريفة العلية السنية السريـة العالميـة العادلية   " ومن هذا ومثله   " مـا يجري مجرى ذلك تهدي من طيب السالم 

رة الزآية حضرة أمير المسلمين وزعيم الكاملية األوحدية حضرة اإلمارة العدوية ومكان اإلمامة القرشية وبقية الساللة الطاه
الموحدين والقائم في مصالح الدنيا والديـن السلطـان السيـد الكبيـر المجاهـد المؤيـد المرابـط المثاغـر المظفـر المنصور 
بكرم  المتوآل على ربه والمجاهد في حبه والمناضل عن اإلسالم بذبه فالن ويدعى له بما يناسب مختصرًا ثـم يذآر ما يليق

   . الحدود

صدرت إليه تهدي إليه من طيب السالم ما ترق في جانبه الغربي أصائله ويروق فيما   : التعريف أيضًا  " من  - صدر آخر 
ينصب لديه من أنهار جداوله ويحمله لكـل غـاد ورائـح وتجـري بـه السفـن آالمـدن والرآائـب الكالئـح وتخص ذلك المقر منه 

يب لبعده الدار ويستطلع ليل العراق به من فرق أفريقية النهار وتحامي مصر عن جارتها الممنعة وتفخر بثناء يعز ألن ين
   . بجاريتهـا الشمـس التـي ال تـرى فـي أفقهـا إال مبرقعة

   . قطع الورق وال العنوان والخاتمة والعالمة وما في معنى ذلك  " التعريـف   " ولـم يذآـر فـي 

أن رسم المكاتبة إليه في قطع الثلث بقلم التوقيعات نظير ما آتب به لصاحب فاس وهو أن يكتب   " التثقيف   "  والذي ذآره في
ثـم يخلـى مقـدار بيـت   " عبـد اللـه ووليـه   " بعد البسملة بحيث يكون تحتها سواء في الجانب األيمن من غير بيـاض مـا مثالـه 

   . يفة من أول السطر مسامتًا للبسملةالعالمـة ثـم تكتـب األلقاب الشر
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 -السلطان األعظم المالك الملـك الفالنـي السيـد األجـل العالـم العادل المؤيد المجاهد المرابط المثاغر المظفر الشاهنشاه   " وهي 
المظلومين من ناصـر الدنيـا والدين سلطان اإلسالم والمسلمين محيي العدل في العالمين منصف  - وهذه تختصر غالبـًا

الظالمين وارث الملك سلطان العرب والعجم والترك فاتح األقطار مانح الممالك واألقاليم واألمصار إسكندر الزمـان مولـي 
اإلحسـان جامـع آلمـة اإليمـان مملك أصحاب المنابر والتخوت والتيجان ملك البحرين مسلك سبيل القبلتين خادم الحرمين 

رضه القائم بسنته وفرضه سلطان البسيطة مؤمن األرض المحيطة سيد الملـوك والسالطيـن ولـي أميـر الشريفين ظل اهللا في أ
خلد اهللا سلطانه ونصر جيوشـه   " ويرفع في نسبه إلى منتهاه   " المؤمنيـن أبـو فلـان فلـان ابـن الملـك الفالنـي فلـان الدين والدنيا 

   . وأعوانـه

   . آخـر السطـر أو قريبـًا مـن آخـره  " وانـه وأع  " ويجتهـد أن يكـون 

يخص الحضرة العالية السنية الشريفة الميمونة   : والواجـب بدل ولي أمير المؤمنين قسيم أمير المؤمنين ثم يقول  : قـال
الدنيـا والديـن ناصـر المنصورة المصونة حضرة األمير العالم العادل العابد المؤيد األوحد فالن ذخر اإلسالم والمسلميـن عـدة 

   . الغـزاة والمجاهديـن سيـف جماعـة الشاآريـن صلـاح الـدول والدعاء بإهداء السالم والشكر

   .  " صاحب تونس   " ثم بعد حمد اهللا بخطبة مختصـرة جـدًا فإنـا نوضـح لعلمـه الكريم وتعريفه 

   . وخطابه باإلخاء  : قلت

   . من عبد اهللا ووليه  : بسم اهللا الرحمن الرحيم  : من إنشاء عالء الدين وهي  " برقوق   " ظاهر وهذه نسخة آتاب آتب بها عن ال

السلطـان األعظـم المالـك الملك الظاهر األجل العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر المؤيد المظفـر سيـف الدنيـا والديـن 
لمين منصف المظلومين من الظالمين قامع الخوارج والمتمردين وارث الملك سلطـان اإلسلـام والمسلمين محيي العدل في العا

ملك ملـوك العـرب والعجـم والتـرك مبيـد الطغـاة والبغـاة والكفـار مملـك الممالـك واألقاليـم واألمصـار إسكنـدر الزمان ناشر 
الـك البحريـن صاحـب سبـل القبلتين خادم لواء العدل واإلحسان مليك أصحاب المنابر واألسـرة والتخـوت والتيجـان م

الحرمين الشريفين ظل اهللا في أرضه القائم بسنته وفرضه سلطان البسيطة مؤمـن الـأرض المحيطـة سيـد الملـوك والسالطيـن 
جـوده وإحسانـه  خلد اهللا سلطانه ونصر جنوده وأعوانه وأفاض على العبـاد والبلـاد  " أبي سعيد برقوق   " قسيـم أميـر المؤمنين 

تحيـة تتـأرج نفحـًا وتتبلج صبحًا وتطوي بعفها نشر الخزامى وتعيـد ميـت األشـواق حيـًا إذا مـا تخـص الحضـرة العليـة 
السنيـة السريـة المظفـرة الميمونـة المنصـورة المصونـة حضـرة األمير العالم العادل المجاهد المؤيد األوحد ذخر اإلسالم 

ة الدنيا والدين قدوة الموحدين ناصر الغزاة والمجاهدين سيف جماعة الشاآرين صالح الدول المتوآل على اهللا والمسلمين عد
أحمد ابن موالنا األمير أبي عبـد اهللا محمد ابن موالنا أمير المؤمنين أبي بحيى أبي بكر ابن األمراء الراشدين أعز اهللا دولته 

   . ود آالئه صادق عداتهوأذل عداته وأنجز من صعود أوليائه وسع

بعد حمد اهللا جامع الشمل بعد تفريقه راتق خلل الملك عند تمزيقه والشهادة بأن ال إله إال هو مبيد الباطل بحق سره وسر 
   . تحقيقه والصالة والسالم على سيدنا محمد عبده ورسوله موضح سبيل التوآل على اهللا وطريقه

وإهداء سالم ما الزهر بأعبق من فتيقه وثنـاء مـا الـروض بأعطـر مـن خلوقـه فإننـا نوضـح لعلمـه الكريـم أن آتابـه الكريـم 
ورد ورود السنـة على الجفن الساهر أو المزنة على الـروض الزاهـر أو الزلـال علـى الـأوام أو البـرء علـى السقـام فمددنـا 

تحنـا لـه ارتيـاح الشمائل إلى الشمول وملنا إلى مفاآهته ميل الغصون إلى الرياح وامتزجنا بمصافاته إليـه يـد القبـول وار
امتزاح الماء بالراح وفضضنا ختامه عن فضـي آالمـه وذهبنـا إلـى ذهبـي نثاره ونظامه وتأملناه تأمًال آل نظر عبده وخادمه 

منـا جواهر اعتباره فال قالئد األفكار وصبونا إلى اختباره آما صبت ووقفنا عليه وقوف شحيح ضاع في التـرب خاتمـه ونظ
النفوس إلـى االدآـار وفتحنـا لـه جهـد الطاقـة بابًا من المحبة لم يغلق ونقسم بمن خلق اإلنسان من علق أنها بغير قلوبنا تعلق 

لة أو عقد شده البنان وحله وإذا لفظه قد رق فإذا سطوره جنوده مصطفـة أو قيـان بهـا الحسـان محتفـة وإذا رقمـه طـراز ح
وراق ومر باألسماع فمأل بحالوتـه الـأوراق وإذا معناه ألطف من النسيم الساري وأعذب مذاقًا من الماء الجاري وإذا سجعه 

الزاهر  يفوق سجع الحمائم ويزري بالروض الضاحك لبكاء الغمائم وإذا سالمه قد حيته األزاهـر وطـوي بعرفـه نشر الروض
وإذا هنأوه قد ملك عنان التهاني واستمطر عنان األمان من سماء األماني فعبر لنا لفظ عبيره عن معنى المحبة وقرب شاسع 

الذآر وإن بعد المدى بين األحبة وأقام شاهد اإلخاء على دعوى اإلخالص فقلبناه ونادى مطيع المودة فاسجبنا له ولبيناه سقيًا له 
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الفصاحة وجرى جـواد التماحـه مـن مضمـار المالحـة ال عيـب فيـه سـوى بالغة فيه وال نقص يعتريه  من آتاب غذي بلبان
راق لفظًا ورق معنى فأضحى آل   : سـوى آمـال باريـه لعمـري لقـد فـاق األواخـر واألوائـل فمـا أجـدر آالمه بقول القائل

فراح وجدد من أثواب المسرة ما آان قد أخلقتـه يـد األتـراح فهمنا معناه هللا دره من آتاب حلب در األ  ! سحر من البالغـة عبـده
فهمنا وشرحنا متن فحـواه فانشرحنـا وعلمنـا مـا اتصـل بسماعحكـم مـن خبرنـا العجيب وحديث أمرنا القديم الغريب الذي 

معل بحكمته واضع سبحانه أوجد بعد العدم  أظهر فبنا هللا أسرارًا وآتب لنا منه عناية آبت بها أشرارًا جل جاللخ خافض رافع
وأنسى ثم أنشأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشا آسر وجبر وقرن المبتدأ بالخبر وهب ما آان سلب وجعل لصبرنا 

بريزنا حسن النمقلب أعادنا إلى الملك مع آثرة األعداء وقلة األنصار وأظهرنا بعد الخفاء فاعتبروا يا أولي األبصار وأبرز أ
بعد السبك خالصًا يروق الناظـر ويفـوق برونقه وجه الروض الناضر فاعلموا أن هللا في ذلك سرًا خفيًا لم يزل ببرآة رسوله 

صلى اهللا عليه وسلم بنًا حفيًا قمتم لنا فيه بواجب الهنا وأحاط بنا طولكم الطويل من هاهنا وهاهنا فاستجلينا من آتابكم عرائس 
صباح طرسه ليل مسراه وشكرنا له هذه األيادي التي تقصر عنها األيدي المتطاولة وثنينا إليكم عنان الثناء  بشراه وحمدنا عند

   . الذي فاق بمخايله الروض األرض وخمائله

ولما تمثل إلينا رسولكم المكرم وصاحبكم الكامل المعظم ذو األصل الطاهـر والنسـب الباهـر والرأي السديد والبأس الشديد 
ال زال علي مقامـه حسنـًا وجفـن علمـه ال يبعـث الجهـل عليـه وسنـًا فأبـدى إلينـا مـا فـي وطابه وأثلج الصدور بحكمة   : نفال

فضله وفصل خطابه وأخذ بجاذبنا عنكم أطراف األحاديث الطيبة ويرسل علينا من سماء محبتكم مزنها الصيبة وأطربنا بسماع 
  " ارآم ونبه على ما أودعه آتابكم وتضمنه منن النصرة خطابكم ودوس جنودآم جزيرة أخبارمـك ونصـر أعوانكم وأنص

وقفولهم متفيئين من الجهاد بظله  غودش  "  وعودهم بالمن والمنح وتالوتهم عند االنتصار  "  إذا جـاء نصـر اللـه والفتح  " 
 من فضله بعد أن نعقت منهم على الكفار الغربان واقتنصت الرجال آجالهم اقتناص العقبان وجاءتهـم فرجين بما آتاهم اهللا

آالجبـال الرواسي وظفرت بهم أظافير الرماة ومخالب المراسي وغنت عليهم أوتـار القسـي فأرقصـت رؤوسهم على الضرب 
ت المسلميـن بالغنائـم إلـى األوطـان بعـد نيـل األوطـار وسقتهم آؤوس الردى مترعة ونعم هذا الشرب ألولئك الشرب وأعاد

وبشـرت الخواطـر بمـا أقـر العيـون من النجاح والنجاة من األخطار هذا والعدو الملقي السلم عند الجهاد جيء بهم مقرنين في 
منها الجهاد فال يرى بعدهـا إن األصفاد يا لها غزاة أشرق نورها آالغزالة وأشرق يوم إسالمها على ليل الكفر فأزاله وتولد 

   .شـاء اللـه عقيمـًا وتـال لسـان الشـوق إليـه  "  يـا ليتنـي آنـت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا  "  

   . ال زالت رقاب األعداء ألسيافكم قرابًا وغزواتكم الصالحة تنيلكم من اهللا أجرًا وثوابًا

   . ولما عرضت علينا من جودآم عند العشي الصافنات الجياد وحلينا منها بقالئد منها األجياد نقسم لقد حيرتنا ألوانها إذ خيرتنا

آأن الشهب له قنيصه أو الصبح ألبسه قميصه أو آأنما قلب من اللجين في قلب البياض وسقي سواد أحداقه أقداح  - فمن أشهب 
   . الرباحة من غير حياض

آأن النقس لمسه في مداده أو الطرف أمد طرفه بسواده أو آأنما تقمص إهاب الليل لما طلع عليه فج غرته فولى  -ومن أدهم 
   . مشمر الذيل

آأنما صيغ من الذهب أو آون من النار واللهب أو آأن الشفق ألقى عليه قميصه ثم أشفق أو الشقيق أجرى عليه  -ومن أحمر 
   . دمعه وجيبه شقق

آأنما ألبس ثوب األصيل وبشـر السريـة يمـن طلعتـه بالنصـر والتحصيـل أو آـأن النضار آساه حلقة العشاق وقد  -ومن أشقر 
   . ادرعوا بأسواق المحبة مطارف األشواق

ا آأنما تلفع من الروض األريض بأوراقه أو صبغ بالعذار المخضر وقد شقت عليه مرائـر عشاقـه أو آأنمـ -ومـن أخضر 
الزمـرد تلوينـه أو مـن شـارب الشـادن تكوينـه آـل بطرف منها يسبق الطرف ويروق الناظر بالحسن الناضر والظرف تقام به 

 -حجة اإلعراض وهو باعتراف ممتطيه قادرملـي وينصـب إلـى الـإدراك حسـن السيـر آجلمـود صخـر حطه السيل من علي 
صهوة آل مأمول وأعددناها مراآب للمواآب ولليل المهمات الواقعة بدورًا وآواآب فأسرجنا لها جود القبول وامتطينا منها 

   . وأطلقنا أعنـة شكرهـا فـي مياديـن المحامـد وطفقنـا نرجـع ذآرهـا بيـن شاآـر وحامد
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   . صمكاتبة وزير تونس رأيت في الدستور المنسوب للمقر العالئي بن فضل اهللا أنه آتب إلى أبي عبد اهللا بن بعال

   . صـدرت هـذه المكاتبـة إلـى

الشيخـي الكبيري العالمي الفاضلي األوحدي األآملي األرشدي األمجدي األثيري البليغي الفالني مجد اإلسالم بهـاء األنـام 
   .  " اسبه ويدعـى لـه بما ين  " شـرف الفضالء زين العلماء نجل األآابر أوحد األعيان برآة الدولة صفوة الملوك والسالطين 

   . وتوضح لعلمه المبارك آيت وآيت ولم يذآر قطع الورق وال العالمة وال التعريف

   .  " أخوه   " والذي يظهر أن قطع الورق العادة والعالمة 

   .  " وزير تونس   " والتعريف 

 الجملة الثانية في مكاتبة صاحب الغرب األوسط 

الثانية في الكالم على المسالك والممالك الكالم على هذه المملكة ومن ملكها جاهلية  وهو صاحب تلمسان وقد تقدم في المقالة
والقائم بها اآلن منهم إلى حدود الثمانمائة من الهجرة هو السلطان  -وإسالمًا وهي اآلن بيد عبد الواد من زناتة من قبائل البربر 

رحمن بن يحيى ابن يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد بن موسى بن يوسف بن عبد ال  : أبو زيان ابن السلطان أبي حمو
   . رآدار بن تبدوآس بن طاع اهللا بن علي بن القاسم بن عبد الواد

فانضمامها حينئذ إليها فـي مملكـة السلطـان   : مضافـة إلـى مملكـة فاس  " مسالـك األبصـار   " وذآـر هـذه المملكـة فـي   : قلـت
   .  " التعريـف   " صاحـب فـاس فـي زمانه ولذلك لم يذآر لصاحبها مكاتبة في   : ـيأبـي الحسـن المرين

   . صاحب مصر  " محمـد بـن قالوون   " علـى أنـي رأيـت مـن صاحبهـا موسـى بـن يغمراسـن مكاتبـة إلـى الناصـر 

   . وسيأتي إيرادها في جملة المكاتبات الواردة إلى هذه المملكة

أي سلطانهـا يومئذ أبو حفص   " شعبـان بـن حسيـن   " أن صاحبها في زمانـه فـي الدولـة األشرفيـة   " التثقيف   "  وذآر صاحب
   . عمر بن أبي عمران موسى وأن المكاتبة إليه مثل المكاتبة إلى صاحب تونس المقدم ذآره على السواء

ه وآذلك رأيته في الدستور المنسوب إلى المقر العالئي بن فضل اهللا وذآر أنه آتب ذلك إليه ورأى جماعة آتاب اإلنشاء يكتبون
   . ولم أظفر بصورة مكاتبة فأذآرها

   . الجملة الثالثة في المكاتبة إلى صاحب الغرب األقصى وهو صاحب فاس وتعرف مملكت ببر العدوة

وقد تقدم الكالم على مملكتها وأحوالها ومن ملكها جاهلية وإسالمًا في المقالة الثانية في الكالم على المسالك والممالك وأنها 
اآلن بيد بني عبـد الحـق مـن بنـي مريـن مـن زناتة من قبائل البربر وأنها اآلن بيد السلطان أبي فارس عثمان ابن السلطان أبي 

سلطان أبي سالم إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن علي ابن السلطان أبي سعيد عثمان ابن السلطان أبي العباس أحمد ابن ال
يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكـر بـن حمامـة بـن محمـد بـن ورصيـص بـن فكـوس بـن آومـاط بـن مريـن 

ـت بـن عبـد اللـه بـن ورتبيـص بـن المعز بن إبراهيم بن بـن ورتاجن بن ماخـوخ بـن وحريـج بـن قاتـن بـن بـدر بـن نجف
   . رجيك بن واشين بن بصلتن بن شرا بن أآيا بن ورشيك بن أديدت بن جانا وهو زناتة

صاحـب مصـر آانـت فـي   " محمد بن قالوون   " أن السلطنة فيهم في زمانه في الدولة الناصرية   " التعريـف   " وقـد ذآـر فـي 
   . ـان أبـي الحسـن علي بن عثمان المقدم ذآرهالسلط
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وورث هذا السلطان ملك العزفيين بسبته وملك بني عبد الواد بتلمسان وأطاعه ملك األندلس ودان له ملك أفريقية   : ثم قال
   . وعرض عليه ابنته فتزوجها فساقها إليه سوق األمة

   . ب وأحالسها وهم يفخرون بغزارة علمه وفضل تقواهوبنو مرين رجال الوغى وناسها وأبطال الحر  : ثم قال

من السلطان األعظم الملك الفالني إلى آخر األلقاب   : بعد البسملة  " التثقيف   " وهو ورسم المكاتبة إليه على ما ذآره في   : قال
   . المذآورة في المكاتبة لصاحب تونس إلى قوله ونصر جيوشه وجنوده وأعوانه

حية يفتتح بها الخطاب ويقدم منها ما زآـا وطـاب وتقـال هنـا سجعـات مختصـرة نحـو أربـع أو خمـس يخـص بهـا ت  : ثم يقول
الحضـرة الشريفة العلية الطاهـرة الزآيـة حضرة المقام العالي السلطان السيد األجل العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر 

المؤيد على أعـداء اللـه أميـر المسلميـن قائـد   " المجاهد في اهللا   " لزآي األتقى المؤيد المظفر المنصور األسرى األسنى ا
الموحديـن مجهـز الغـزاة والمجاهديـن مجنـد الجنـود عاقـد البنود مالـئ صـدور البـراري والبحـار مزعـزع أسـرة الكفـار 

يـم والحسـب الصميـم ربيـب الملـك القديـم أبـي فلـان فلـان مؤيد السنة معز الملة شرف الملوك والسالطيـن بقيـة السلـف الكر
   . بـن فلـان

   . ويرفـع نسبه إلى عبد الحق وهو أول نسبه

نحو أعز اهللا أنصاره أو سلطانه أو غير ذلك من األدعية   : أمير المسلمين أبي فالن فالن ثم يدعى له  : ويقال في آل منهم
   . الملوآية بدعاء مطول مفخم

   . أما بعد حمده اهللا ويخطب خطبة مختصرة  : ثم يقال

   . أصدرت إليه وسيرت لتعرض عليه لتهدي إليه من السالم آذا وآذا  : ثم يقال

   . ومما تبديه آذا وآذا  : ثم يقال

ه الهالل الطالع من جانبه تهدي إليه من السالم ما يطلع عليـه نهـاره المشـرق مـن مشرقـه ويحييه ب -يليق بهذه المكاتبة   : صدر
الغربي على أفقه وتصـف شـوٌا أقـام بيـن جفنيـه والكـرى والحـرب وودادًا يمـأل برسلـه آـل بحر ويأتي بكل ضرب وثناء 
يستروح بنسيمه وإن آان ال يستروح إال بما يهب من الغرب مقدمة شكرًا لما يبهر من عزماته التي أعزت الديـن وغـزت 

صقور الرجال على مسفة الغربان وتقيم عند الشجـاع عـذر الجبـان   " تحليق   " قت على من جاورها من الكفار الملحديـن وحل
وتبيـن آثارهـا فـي أعنـاق األعـداء وللسيـوف آثار بيان وإن آان فعله أآثر مما طارت به األخبار وطافت به مخلقات البشائر 

   . عرفات وصارت تستعلم أخباره وتندب قبل زمانه ما فاتفي األقطار وسار به الحجيج تعـرف آثـاره 

  " شعبـان بـن حسيـن بـن محمد بن قالوون   " أنه آـان السلطـان فـي زمانـه فـي الدولـة األشرفيـة   " التثقيف   " والذي ذآره في 
نـه يكتـب تحـت البسملـة فـي الجانـب عبد العزيز بن أبي الحسن علي المقدم ذآره وذآر أن المكاتبة إليه في قطع النصـف وأ

ثم يخلـى بيـت العالمـة ثـم تكتـب األلقـاب السلطانيـة فـي أول السطـر   " عبـد اللـه ووليـه   " األيمـن مـن غيـر بيـاض مـا مثالـه 
المكاتبة إلى صاحب تونس إلى  إلى آخر األلقاب السلطانية المذآورة في  " السلطان األعظم الملك الفالني   " مسامتـًا للبسملـة 

   . ونصر جيوشه وأعوانه  : قوله

تخـص المقـام العالـي السلطـان الملـك األجـل الكبيـر المجاهـد المعاضد المرابط المثاغر المكرم المعظم المظفر   : ثم يقول
ي السنـي السـري فالن أمير المسلمين ابن الموقر المؤيد المسدد األسعد األصعـد األرشـد األنجـد األوحـد األمجـد البهـي الزآـ

   . أبي فالن فالن إلى عبد الحق المريني

   . والدعاء بما يناسب ذلك المقام ثم أما بعد حمد اهللا بخطبة لطيفة فإنا نفاوض علمه الكريم ونحو ذلك

   .  "  ملك الغرب  " وتعريفه   " أخوه   " وأآثر مخاطبته باإلخاء وتختم بالدعـاء والعالمـة 
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   . وفي الدستـور العالئـي أن الطلـب منـه بالمستمـد ويختـم باستعـراض الحوائج والخدم مكمًال بالدعاء

إلى السلطان أبي الحسن المريني في جواب آتاب ورد عليه منه   " محمد بن قالوون   " وهـذه نسخة آتاب من الملك الناصر 
ناصر ناصر الدنيا والديـن سلطـان اإلسلـام والمسلميـن محيـي العـدل فـي العالمين مؤمن عبد اهللا ووليه السلطان الملك ال  : وهي

أولياء اهللا المؤمنين ظل اهللا الممدود وميسر السبل للوفود حامي القبلتين بحسامه من أهل الجحود وخادم الحرمين الشريفين 
يـن والرآـع والسجـود والقائـم بمصالـح أشرف روضة وطيبه متبعًا للسنة اإلبراهيمة في تطهير بيت اهللا للطائفيـن والعاآف

يعطر طيبها في الوجود ولي أمير المؤمنين جمع اهللا به آلمة اإلسالم بعد االفتراق وقمع برعبه أهل العنـاد والشقـاق وأوزعـه 
الملك باإلرث واالستحقاق وسيرت شكـر نعـم اللـه التـي ألفـت علـى والئـه قلـوب ملـوك اآلفـاق وأمتعـه بها منحة صيرت له 

   . آواآب مناقبـه فلهـا بالمغـارب إضـاءة وبالمشـارق إشـراق

ابـن السلطان السعيد الشهيد الملك المنصور سيف الدنيا والديـن سقـى اللـه عهـده عهـاد الرحمـة ذوات إغراق وأبقى مجده 
ه اتفاق يخـص المقـام العالـي الملـك األجاللكبيـر المجيـر بمحمده الذي لألمة المحمدية على تعظيمه إجماع وعلى تقديم

العاضـد المثاغر المظاهر الفائز الحائز المنصور المأثـور الفاتـح الصالـح األمكن األصون األشرف األعرف الكريم المعظم أبا 
د األورع األروع أمير المسلمين أبي سعيد الحسن عليًا أميـر المسلميـن ابـن السلطـان السيعد الحميد الطاهر الفاخر الماهد الزاه

عثمان ابن السلطان السعيد الرشيد السابق الوامق الجامع الصادع أمير المسلمين أبي يوسف يعقـوب بـن عبـد الحـق ناظـم 
رب مفـرق الفخـار وهـازم فـرق الفجار والمالزم إلحياء سنة الجهاد المتروآة في األقطار حتى يجمع في ملكه أطراف الغ

األقصى لالستيالء واالستظهار ويخضع لفتكه آل متكبر جبار ويرصع في سلكه ما تأبى وصعب من تلك الديار ويرفع لنسكه 
أعماًال من الجهاد واالجتهاد تسر الحفظة األبرار يظهر فيها لبرآة االسم العلوي من نشر الهدى وقهر العدا أوضح األدلة 

من علي عزمه وحمي حزمـه بأعـز األعـوان واألنصـار فتظفـر دار اإلسلـام مـن قومـه  وأبين اآلثار ويؤثر سلطاننا المحمدي
بمهاجريـن مـن أبنـاء البلـاد يقر لهم بأم القرى قرار ويسير سواهم للبيت ذي الحجر والحجر والباب والميزاب والملتـزم 

ـاه ال يعبـأ بالعبير مع نشره وال يعتبر ووداد مخفي الخبر والجـدار واألستـار بسلـام مشـرق الغـرر مونـق الحبـر وثنـاء مـع ري
واعتداد يطـول منـه ألسنـة الشكـر عـن إحصائـه واستقصائه قصر وإيراد لمفاخره التي سارت بها األخبار والسيـر واعتقـاد 

   . لمآثـره التـي سبـق عثمانها إلى إحراز مزايا الفضل وجاء عليها على األثر

هللا الذي أمر أولياءه المؤمنين بالمعاونة والمظافرة ونهى عباده الصالحين عن المباينة والمنافرة ورعى لحجاج أما بعد حمد ا
   . بيته حرمة القصد وآتب لهم أجر المهاجرة ودعا إلى حرمه من أهله من خدمه فأجابه بالتلبية وأثابه وآجره

صعد إلى الدرجات الفاخرة والصالة والسالم على سيدنا محمد ذي والشهادة له بالوحدانية التي تسعد بمصاحبة المصابرة وت
المناقب الباهرة والمواهب الزاخرة والمراتب التي منها النبوة والرسالة في الدنيا والوسيلة والشفاعة في اآلخرة وعلـى آلـه 

مظان الرضوان متواترة ما  وصحبه الذين أفنى اهللا الشرك بصوارمهم الحاصدة وأدنى القتل بعزائمهم الحارة صالة إلى
   . ربحـت وفـود مكـة البرآـة الوافـرة ووضحـت لقاصـدي الكعبـة البيت الحرام أوجه القبول سافرة

من جانبـه المكـرم ومعهـده وربعـه  - أورد اللـه تعالـى البشرى على سمعه وأيد اهتمامه بتأليف شمل السعد وجمعه  -فإنـه ورد 
أدبه علي منصبه ملي إذا أخلف السحـاب بمـا يهبـه سـري سرت إلى بيت اهللا وحرم رسوله القريب  آتـاب آريـم نسبـه فخيم
الشيخ األمين األزآى األروع األتقى الخطيب البليغ المدرسن المفيد أبي إسحاق ابن الشيخ الصالح أبي   : قربه على يد رسوله

المختار المرتضى األعز أبي زيـان عريـف ابـن الشيخ المرحوم أبي زيد عبد الرحمن بن أبي يحيى نفع اهللا به وحاجبه الكبير 
زآريا أيده اهللا تعالى وآاتبه األمجد األسعد أبي الفضل ابن الفقيه المكرم أبي عبد اهللا بن أبي مدين وفقـه اللـه تعالـى وسـدده 

لغها اهللا أربها وقبل قربها الواصلة برآبكم ومـن معهـم مـن الخاصـة والزعماء والفرسان الماثلين في خدمة الجهة المصونة ب
المبارك الرواح والمغدى المعان على إآمال فرض الحج المؤدى المرحولين بحمد العقبى آما حمد المبدا فضضنا ختامه الذآي 

وأفضنا في حديث شكره الزآي وعرضنا منه بحضرتنا روضًا يانع الروض به محكي وحضضنا نوابنا على إعانة خاصة 
وعامتهم على قضاء النسك بذلك الحرم المكي وتلمحنا فصوله الميمونة فإذا هي مقصورات على مثوبات محضة  وفده

ورغبات تؤدي من الحج فرضه وهبات يعامل بها من يضاعف أجره ويوفيه قرضه وقربات يحمد فاعلها يوم قيام األشهاد 
   . نشره وحشره وعرضه

أبي محمد عبد اهللا بن صالح والحاج   " لواصليـن إلـى حضرتـه صحبـة الشيخيـن األجلين فأمـا مـا ذآـره مـن ورود الكتابيـن ا
وأنه أمضى حكمهما وأجرى رسمهما فقد آثرنا لألجر حوزه واخترنا بالشكر فوزه وقصدنا بهما تجديد   " محمد بن أبي لمحان 
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الحقوق من غاصبها تستعاد والوثوق بنصره للمظلوم  جلباب الوداد وتأآيد أسباب الوالء على البعاد وإال فمع وجود إنصافه
   . وقهره للظالم ال يختلف فيه اعتقاد وقد شكرنا لكم ذلك االحتفال وآثرنا حمدآم في المحافل والمحال

وأمـا نعتـه ممـا أشرتـم غليـه مما يتعين له التقديم ويستحق توفية حقه من تكريم التكريم وهو تجهيز رآبكم المحروس في 
لسرى والمقام في خدمة من يقوم مقام الوالدة المرحومة في االحترام سقى اهللا صوب الرحمة صفيحهـا ورقـى إلـى الغرفـات ا

روحهـا ومعهـا وجـوه دولتكـم الغـر وأعيـان مملكتكم من سراة بني مريـن الذيـن تبهـج مرائيهـم وتسـر ومـا نبهتـم عليـه مـن 
نهم واستيداع أمانتنا نفائس أنفسهم وأديانهم فقد استقبلناهم على بعد باإلآرام وأحللناهم من القرب ارتفـاع شأنهـم واجتماع فرسا

في أعلى مقام وصرفنا إلى تلقائهم وجه اإلقبال واالهتمام وعرفنا حقهم أهل اإلسالم ونشرنا لهم بفنائنا األعالم ويسرنا لهم 
ل البر لفريقهم وأسدلنا الخلع على جميعهم واحتفلنا بهم في قدومهم ومقامهم باعتنائنا آل مرام وأمرنا بتسهيـل طريقهـم وتوصي

وتشييعهم وأجزلنا لهم أقسام اإلنعام في توجيههم وآذلك يكون في رجوعهم وعرضوا بين أيدينـا مـا أصحبتهم من الطرف 
مسهمة ومطارف معلمه ولطائف والهدايا التي ال تحملها ظهور البحار فكيف ظهـور المطايـا مـن عقـود مظمـة وبرود 

باإلمكان واإلتقان معلمه وصنائع محكمة وبدائع لألفهام مفحمة وذخائر معظمة وضرائر للشموس في الكون والسمة وبواتـر 
تفـرق بيـن الهام واألجسام والهامة ملحمة وأخاير بمقدار مهديها في الجالل مفهمة وخيول مسومة باألهلة مسرجـة وبالنجـوم 

عودة نزال األبطال معلمة ذوات صدور مبقورة وأآفال مسلمة تسحب من الحرير أذياًال وتصحب من الوشي سرباال ملجمة م
وتميس بحللها وحالها عجبًا واختياال ويقيس مشبهها سرعتها بالبرق فال يتغالى عاتيات األجسـام عاليـات آاآلآـام لفحولهـا 

ود أتعبت الرواض ورآبت منها صهوة آل بحر سابح حيث لجج الموت صهيـل يذعر األسود ولسنابكها وقع يفطر الجلم
تخاض وقرنت مرابطها بحماية جواهر النفوس من األعراض وجنيبة تجر من ذيوبها آل فضاض وحسبت الختالف شياتهـا 

الليالي صبغها فال مـن شهـب آأنمـا ارتـدت األقاح أو غدت رافلة في حلل اإلصباح ودهم نفضت عليها   : آأنهـا قطـع الريـاض
براح وربما أغفلت من ذلك غرر وأوضاح وآمت آأنها فتح صلب البطاح تطير إلى الظفر بجناح وحمر آأنها خلقت للنجاح 

ال براح وخضر آأنها البزاة الموشـاة الوشـاح أو مشيـب فـي الشباب قد الح وشقر   : وأطلقت أعنتها فقالت ألسنة أسنتها للطرائد
   . الرياح وتخبو نار البرق إذا أمسى بسنا سنابكها اقتداحتكبو في طلبها 

ووراءها البغال التي تحمل األثقال وال تزل في األوحال بحال وعليها الزناريات الموشعة وحليها الجالل الملمعة وهي تمشي 
ى الجياد باهرة العدد متكاثرة األعداد وهـي وافـرة األمـداد فاخـرة عل  "   " رويدًا وتبدي قوة وأيدًا آأن قالمتها قنـاه عيـدًا 

راسخات القوائم آأنها أطواد شامخات الـرؤوس حاليـات األجيـاد باذخـات األآفـال غلـاظ شـداد وسـارت لهـا إلـى رحابنـا 
أو بعض انقياد وصارت من محل إسعاد إلى مواطن إصعاد فتقبلنا أجناسها وأنواعها وتأمالن غرائبهـا وإبداعها وجعلنا يومًا 

يوم في حواصلنا إيداعها ثم استصفينا منها نفائس آثرنا إليها إرجاعها وفرقنا في أوليائنا اجتماعها وقسمنا مشاعها وغنمنا لما 
أفاء اهللا صفاياها ومرباعها فتوالت لكل ولي منها منح وسارت إلى آل صفي منهـا ملـح وقالـت األلسنـة وطالـت فـي وصف 

   . ان ووضح وآان ألهل اإليمان بنعمته أعظم هناء وأآبر فرحما عليه به فتح فاستب

وسطرناهـا ورآبكـم المبارك قد رامت السرى نجائبهم وأمت أم القرى رآائبهم يسايرهم األمـن ويصاحبهم ويظاهرهم اليمن 
مناهل وأمرعت لهم ويواظبهم فقد أعدت لهم المير في جميع المنازل وشدت لهم الهجان البوازل وأترعت لهم الموارد وال

بالميرة القفار والمراحل ووآلت بهم الحفظـة في المخاوف ونصبت لهم األدلة في المجاهل وجرد معهم الفرسان وجدد لهم 
اإلحسان وأآد لهم حقان حق مرسلهم وحق اإليمان وقلد درك حياطتهم أمـراء العربـان وشوهـد مـن تعظيمنا لهم ما يحسدهم 

مكان وآتبنا على أيديهم إلى أمراء األشراف بالنهوض في خدمتهم والوقوف وأن يحيط بهم آل مقدم عليه ملوك الزمان بكل 
طائفة ويطوف يتسلمهـم زعيـم مـن زعيم إلى أن تحط رحالهم بالحطيم ويحل آل منهـم بالمقـام ويقيـم وتكمـل مناسكهـم بشهـود 

   . الموقف العظيم

فة أن تتلقى بالقبول الحسن مصحفه وتحلـه بيـن الروضـة والمنبر وتجله فقد ربح سعي وآذلك آتبنا إلى أمراء المدينة المشر
آاتبه وبر وآتبت له بعدد حروفه أجور توفر ويمكن من يرق لتالوته في اآلصال والبكر ويهيمن على ذلك فإنه من بيت هم 

   . المالك األعلى وعندهم وفيهم جاءت اآليات والسور

اعتمارهم ويوم طيبة الطيبة العاطرة زوارهم فيكرم جوارهم ويعظم فخارهم وتنعم بإشراق تلك األنوار وعمل قليل يتم حجهم و
بصائرهم وأبصارهم وتفوح أرواح نجد من ثيابهم وتلوح أنوار القبول على شيبهم وشبابهم ثم يعودون إلينا فنعيد لهم الصالت 

اهللا إليكـم رآائبهـم بالمنائـح مثقلـات ومطالبهـم بالمناجـح مكمالت  ونفيد آًال منهم ديم النعم المرسالت ثم يصدرون إن شاء
ويظفرون من اهللا في الدارين بقسم النعم المجزالت حتى يلقوا برحابكم عصا التسيار ويصونـوا حـر وجوههـم بالصبـر علـى 
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رًا جمًا وما عند اهللا خير لألبرار واهللا تعالى لفح النار ويدخروا بما أنفقوا عند اهللا من درهم ودينار أج  " من   " حـر الهجيـر 
ذلل الحرم وإن آان قد أعان القاطن   " له   " يقربه من تلك المواطن ويدنيه منها بالظاهر وإن آان يسري إليها بالباطن ويسهل 

   .  بعزيزوالقادم حتى تحل رآائبه بين المروتين وتجيز ويكون له بذلك على ملوك الغرب تمييز وما ذلك على اهللا

ال زالت مقبولة على المـدى هدايـاه مجبولـة علـى النـدى سجايـاه مدلولـة علـى الهـدى قضايـاه منصورة على العدا سراياه 
   . مبرورة أبدًا تحاياه

   . تعالى والسالم األتم الذي يعبق رياه والثنـاء األعـم المشرق محياه عليكم ورحمة اهللا وبرآاته والخير يكون إن شاء اهللا

مـن ابـن أبـي الحسـن علي المريني صاحب   " محمـد بنقلـاوون   " وهـذه نسخـة جـواب الكتـاب الـوارد علـى الملـك الناصـر 
   . فاس المغرب بالبشارة بفتح بجاية واالنتصار على تلمسان

واستفتاحه بعد البسملة بقوله تعالى :   "  يـا أيهـا الذيـن آمنـوا إن تنصـروا اللـه ينصرآـم ويثبـت أقدامكم والذين آفروا فتعسًا لهم 
   .  "وأضل أعمالهم  

   . من ألقاب الملكين والدعاء  : ثم المكاتبة المعهودة

   . قهر اهللا ببأسه من ناواه من أئمة الكفر وطغاتـه ونصـره علـى مـن لـاواه مـن حـزب الشيطـان وحماته  : والصدر

   . ونشر أعالمه بالظفر بمن خالفه من عداة اهللا وعداته

وأجاره من بلوغ الوطر في سكونه وحرآاته على أجمل أوضاعه وأآمل عاداته ويسر له بدوام سعوده فتح ما استغلق من 
   . معاقل الحائدين عن مرضاته

وال زالت رآائب البشائر عنـه تسـري وإليـه مـن تلقائينـا تسيـر ومصير الظفر حيث يصير ويدور الفلك المستديـر بسعـده 
يـر وينـور الحلـك بضـوء جبينه الذي يهتدي به الضال ويلجأ إليه المستجير وتغور أعين العدا إن عاينوا جحفله األثيـل األث

   . الجرار وناهـدوا جيشه المبير

بتحية تحكي اللطائم عرفها الشميم وتود الكمائم لو تفتقت عن مثل ما لها من نضارة أو تسنيم ويود عقد الجوزاء لو انتظم في 
   . النضيد النظيمعقدها 

  وآيف ال وهي تحية صادرة عن مقام شريف إلى روضة غناء تزري بالنبت العميم واردة من محل عظيم على محيًا وسيم 

ء يستفـز األرض من سالمة ولملوك اإلسالم من سالم سليم وطرفة نشرها آالمسك الذي ينبغـي أن يختتـم بـه هـذا الكتـاب وثنـا
األلبـاب ويستقـر فـي حبـات قلـوب األحبـاب ويستدر أخالف الودين المتحابين في اهللا فال غرو أن دخلت عليهم مالئكة النصر 

   . من آـل بـاب

يتسابقـان إلـى ذلـك المجـد األسنـى فـي أسعـد مضمـار وتيساوقان بحياز قصبات السبق إلى تلك العصبة المشرقة األنوار 
د فيهما بالوفود عليه طيبًا ويغدو عود الود بهما رطيبًا حيث الربع مريع والمهيع منيع والعز مجـدد والقـدر مطيـع ويزدا

وسحب الكرم ثرة ورياض الفضل مخضرة وعساآر النصر تحل نحوه من المجرة حيـث تستعـر الحرب ويستحر الضرب 
   . وتشرق شموس المشرفيات المعة

 .   

 .  
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ين ومجرد سيف النصر على الجاحديأما بعد حمد اهللا مظهر دينه على آل دين ومطهر أرجاء البسيطة من الماردين المارق  
الحائدين وموهن آبد الكافرين ومجزل أجر الصابرين ومنجز وعد من بشرهم في آتابه المبين بقوله :   "  بل اهللا موالآم وهو 

   .خير الناصرين  "  

الذي عصم حمى اإلسالم بكل ملك قاهر وفصم عرى الشرك بكل سلطان غدا على عدو اهللا وعدوه بالحق ظاهر وقصم آل 
فاجر بمهابة أئمة الهدى الذين ما منهم إال من هو للمحاسن ناظم ولقمم العدا ناثر ناشر علم اإليمان بحماة األمصار وناصر علم 
اإلسالم بملوك األقطار وجاعل آلمته العليا وآلمة الذين آفروا السفلى ال جرم أن لهم النار جامع قلوب أهل اإليمان على إعالء 

   . علم الدين الحنيف وإن بعدت بينهم شقة النوى وشط المزار

ره بالرعـب مسيـرة شهر وبالمالئكة والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي أرسله اهللا رحمة للعالمين ونقمة على الكفار ونص
الكرام في إيراد آل أمير وإصدار وأالن ببأسه صليب الصلبوت وأهان بالتنكيس عبدة األصنام وسدنة النار وأيده بآل وأصهار 

أنار وأصحـاب وأنصـار وجنـود تهون النقع المثار وأتباع ما أظلم خطب إال أجالوا سيوفهم فبدا نجم الظفر في سماء اإليمان و
   . وأمة ظاهرة على من ناواها ظافرة بمن عاداها ما تعاقب الليل والنهار صالة وتسليمًا يدومان بدوام العشي واإلبكار

فقد ورد علينا آتاب مختوم بالتكريم محتوم بالتبجيل والتقديم محتو علـى وصـف فضـل اللـه العميم ونصره العظيم ومنه 
وتفهمنا تفاصيله وجملـه فتيمنـا بوصوله وتأملنا مخايل النصر العزيز من فصوله ووجدناه قد  الجسيم فأآرمنا نزله ونشرنا حلله

   . اشتمل مـن سعـادة مرسلـه علـى أنواع ومن وصف تعداد نصرته على عون من اهللا ومن يعن اهللا فهو المنصور المطاع

   . فأما ما ذآره المقـام العالـي مـن أمـر الوالـدة المقـدس صفيحهـا

المغمـور بالرحمـة ضريحهـا ومـا آانت عزمت عليه من قصد مبرور وتجارة لن تبور وأم إلى البيت اآلمن والحرم المعمور 
وما فاجأها من األجل وعاجلها من أمر اهللا عز وجل فالمقام أجزل اهللا ثوابه يتحقق أن النية في األجور أبلغ من العمل وأنه من 

ر في فعله وال خلل واهللا نسأل أن يكتـب لهـا مـا نوته من خير وأن يطيف روحها الزآية ببيته أجاب داعي الحمام فال تقصي
   . المعمور في جنات عدن آما أطاف أرواح الشهداء في حواصل ذلك الطير

اتها الخالصـة وآنا نود أن لو قدمت ليتلقاها منا زائـد اإلآـرام ويوافـي مضاربهـا وافـد االحتفـال واالهتمـام ونستجلب دعو
   . الصالحـة وتظفـر هـي مـن مشاهـدة الحـرم المعظـم والمثـوى المكـرم والبيت المقدس بالصفقة الرابحة

على أنه منن ورد من تلقائكم قابلناه من جميل الوفادة بما به يليق وتقدمنا بمعاملته بما هو به حقيق ويسرنا له السبيل وهديناه 
   . الطريق وأبلغناه في حرز السالمة مع رآبنا الشريف أمله من قضاء المناسك والتطواف بالبيت العتيق

وأنه ممن ال يعرف مواقع اإلحسان وما وصفه المقام العالي من أحوال ليس   " ان بتلمس  " وأما ما أشار إليه من أمر من آان 
الخبر فيها آالعيان وأنه اعتدى على من يتاخمه من الملوك وخرج عن القصد فيما اعتمده من ذلك السلوك حتى أن ملك تونس 

ام العالي أرسل إلى ذلك الشخـص منكـرًا أرسل إلى المقام ابنه ووزيره وسأله أن يكون ظهيره على الحق ونصيره وأن المق
  " لقـد جئـت شيئـًا نكـرا   "   : اعتماده طالبًا إصالحه ال إفساده راجيًا أن يكون ممن تنفعه الذآرى ظانًا أنه ممن يأبى أن يقال لـه
وذآر الملك عنه أنه قتل أباه  وأنـه بعـد ذلـك تمـادى علـى غيـه وأراد أن يـذوق طعـم المـوت في حيه وأبى الظالم إال نفورًا

   . بعد أن آتاه اهللا به نعمة وملكًا آبيرًا

وأن المقام العالي أتاه نبأ عن أخيه المقيم بسجلماسة وخبر صدق أوجب أن يعامل بما يليق بجميل السياسة وحريز الحراسة 
يده وعاجلت صيده وأذالت باسه وأزالت عنه سيما فجند المقام له جنـودًا وعقـد بنـودًا وأضـرى أسـودًا أوهنـت آيـده وأذهبت أ

   . الملك ونزعت لباسه

وأنه فـي غضـون ذلـك أتـاه سلطـان األندلـس يستصـرخ بـه علـى عدو اهللا وعدو المؤمنين ويستعديه على الكفـرة المعتديـن 
   . لوأن المقـام لبـى دعوتـه مسرعـًا وأآرم نزله ممرعًا ووعده الجميل وحقق له التأمي
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وأن صاحب تلمسان لما غره اإلمهال وظن هذه المهام توجـب للمقـام بعـض اشتغـال أعمـل أطماعـه فـي التجـري علـى 
   . بعـض ممالكـه المحروسـة ومـد وسـار إلـى محـل هـو بينهمـا آالحد

وما لالعتـداء مـن رفع وما وأن المقام عند ذلك صرف إليه وجه العزم وأخذ في حفظ شأنه بما ألعالم النصر من نصب 
   . لالهتمام من جزم

  " ومـا آنـا معذبيـن حتـى نبعـث رسوًال   "   : وأنه لم يقدر عليه إال بعد أن حذره من أليم العقاب حلـوًال وتمسـك فيـه بقولـه تعالـى
من جيشه الخضم وعسكره الذي طالمـا تعضده  لم ينفعه اإلنذار وأبى إال المداومة واإلصرار أرسل إليه المقام العالي  " ولما   " 

مالئكة السماء وإلى أعداده تضم آل باسل يقوم مقام الكتيبة وآل مشاهد يشاهد منه في العرين آل غريبه وآل ضرغام تعرف 
وال صرفًا العدا مواقع ضربه لكنها تجهـل نـده أو ضريبـه فأذاقـوه آـأس الحمام صرفًا ولم يبتغوا عن حماه بدون نفسه عدًال 

وإلى أن أخذوه في جماعـة من بني أبيه وشرذمة قليلة ممن آانت تخالصه في الشدائد وتوافيه وأن المقام العالي بعد ذلـك سيـر 
مطـارف العـدل فـي الرعيـة وأقـر أحوالهـم فـي عـدم التعـرض إلى األموال والذرية على ما هو المسنـون فـي قتـال البغـاة 

   . رعيـةمـن األمـور الش

وفهمنـا جميـع مـا شرحـه فـي هـذا الفصل ومـا أخبـر به صدر النصل واهللا تعالى يزيد ملكه رقيا ويجزيه لقبـول النعـم لقيـا 
   . ويجعلـه دائمـًا آوصفـه مظفـرًا وآاسمـه عليا

وأن المقام العالي لما فرغ وجهه من هذه الوجهة وحاز هذا الملك الذي لم يحز آباؤه آنهه عاد إلى المهم الذي قدم فيه سلطان 
األندلس ألنه أبدى ما المسلمون فيه من محاورة األذى ومجاورة العدا وقرب المسافة بين هذين العدوين آالشجا وفي عيونهم 

   . آالقذى

طغاة من أسدل على المسلمين أردية الردى وأنه على جانب البحر المعروف بالزقـاق وبـه قطـان يمنعـون وأنه ثوى به من ال
   . اإلرفـاد واإلرفـاق ويصـدون عـن السبيـل من قصد سلوآه من الرفاق

مشحـون بغربـان  وأن البر أيضًا مملوء منهم بصقور صائده وعلوج مكايده وآفار معانده وفجـار علـى السوء متعاضده والبحر
طائـرة بأجنحـة القلـوع طـارده صـادرة بالمـوت وارده جارية في فلك البحر آاألعالم إال أنها باإلعالم بالخبر شاهده تتخطف 

آل آم وقاصد وتقعد ألهـل اإليمـان بالمراصـد وتدنـي المـوت األحمـر ممـن رآـب البحـر األخضـر وتمنـع السالك إال أن 
   . لضالل الحالك من بني األصفريكون من أهل ا

وأن المقام العالي عند ذلك قام هللا وغار وأنجد جنوده في طلب الثار من أهل النار وأغار وأنجد قاصد حرمه ببعث آرمه 
وأعار وأرسل عقبان فرسانه محلقة إلى ذلك الجبل الشامخ الذرى وأطار إلى أن أحاطت بهم جنوده إحاطة اآلساد بالفرائس ال 

ة الهاالت باألقمار فما منهم إال من أعمل على العدا رحا المنون وأدار وسار وناعي البين يقدمه إلى أين سار وقدم عليهم إحاط
ولده الميمون النقيبة الممنوح غربه من مواقع النصر بكل غريبة الجاري على سنن آبائه الكرام المظفر أنى سرى الممدوح 

   . حيث أقام

يفة وهدم معاقلهم المنيفة واستدنى منهـم القاصـي واستنـزل العاصـي وأخـذ باألقـدام والنواصـي وأحـل وأنه مزق جموعهم الكث
العـذاب والنكال بمن يستحقه من أهل اإللحـاد والمعاصـي وقـرن بيـن الـأرواح واآلجـال وأذآرهـم بهـذا النصر أيام ابن نصر 

   . ر في صحائف فعله المقام إلى آخر هذا المنحوأعاد وأثبت لهذا الجبل حقيقة اسم المدح واستق

   . وعلمنا أيضًا ما اعتمده الطاعي المغتال لعنه اهللا منن الحضور بنفسه وجمعه الملحدين من أبناء خدمته والمارقين من جنسه

ال يعود إال بعد أن  وأنه أعظم هذا األمر وأآبر وأبدى الزفير لهذا المصاب وأظهر وأقسم بمعبوده المصور وصليبه المكسر أن
يظفر بما سلبه الحق إياه وتبصر فأبى اهللا والمؤمنون أن تكون النية إال خائبة وقضت سعادة اإلسالم أن تكون األيام لما عقده 
من الطوية الردية ناآبة فلما طال عليه األمد وحان الحين عاد صفر اليدين ولكـي بخفـي حنيـن ناآصًا على عقبه خاسئًا لسوء 
منقلبه وأسرع إلى مقر طاغوته سرى وسيرًا ولو آان من ذوي األلقـاب لتعقـل فـي أمـر قـول اللـه تعالـى :   "  ورد اللـه الذيـن 

   .آفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا  "  
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لـه فـي آـل عام موظفًا ووضع عنهم إصر ما برج   " أغرناطـة   " وأن المقام العالـي ألزمـه بعـد ذلـك مـا آـان علـى أهـل 
   . آاألسر مجحفًا

وهذه عزة إسالمية جدد اهللا على يد المقام بذلك القطر صدورهـا وسطـر فـي صحائـف حسناته أجورها وابقى له مذخورها 
ها ومنة من اهللا أربت على العد وأعدها له ليوم تجد فيه آل نفس ما عملت من خير محضرًا إذا شاهدت عرضها ونشر

وتجاوزت الحد ومزية ال تطمـح اآلمـال إلـى ميلها في جانبها وال تمتد ورتب جد يلحق بها الولد الناجم في سماء المعالي رتـب 
واهللا يجعله مظفرًا على العدا منصورًا على من حاد عن سواء السبيل واعتدى مستحقًا لمحاسن  -الكـرام من أب له وجد 

   . ألخبار على قرب المدة وبعد المدىا

وقد آان أخونا أمير المسلميـن وسلطـان الموحديـن والـدك الشهيـد قـدس اللـه سـره وبـوأه دار النعيم وبها أقره في آل آونة 
لشبل الصائد سنن وسنة سلك فيها ا  " فهذه شنشنة نعرفها من أخزم   " يخبرنا بمثل هذا الفتح ويذآر لنا ما ناله من جزيل المنح 

ذلك الضيغم األعظم ونحن نحمد اهللا الذي أقام المقام مقام أبيه لنصرة اإلسالم وأبقى وصدق بما تنشئه من حسن افعالك وسعيد 
   . آرائك أنك أبو الحسين وأن أباك أبو سعيد حقا

ـث ذلك الجانب الغربي المشرق بأنواره وحيث سلك المقام سنن والده الشهيد وأتحفنا من أنبائه بكل جديـد وقـص علينـا أحادي
ونص متجدداته مفصلة حتى صرنا آأنا مشاهدون لذلك النصر ومواقع آثاره فقضى الود أن نتحفه من أحاديث جيشنا الذي 

ليتحقق أن نعم اهللا لكل   : أشرفت لمعات سيوفه في الشرق األعلى بما يشنف سمعه ويسر معشر اإلسالم وجمعه وموطنه وربعه
قـام بتشييـد هـذا الديـن المحمـدي عامـة ومننـه لديهـم تامـة وألطافـه بهـم حافـة ومناصرته ليد سلطان اإلسالم في أعناق مـن 

   .  " وأما بنعمة ربك فحدث   " العدا مطلقة وألآف أهل الشرك آافة 

لـوك الكفـر القطيعـة فـي آـل عـام ويـرى أن فمما نبديه لعلمه ونهديه لسعيد فهمه أن من جملة من يحمل ألبوابنا الشريفة من م
ذلك من جملة اإلفضال عليه واإلنعام متملك سيس والذي هو في ملتـه من ساآني البر آالرئيس وبين بطارقته وطغاته آالكتد 

ل المسومة ما ال األعظم أو آالقديس النفيس وعليه مـع ذلـك ألبوابنـا الشريفـة مـن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخي
يحيد عنه وال يحيس ومرتب ال يقبل التنقيص وال يسمح لخناقه بتنفيس تحمله نوابه إلى أبوابنا الشريفة عن يد وهم صاغرون 

   . ويقومون به على قدم العبودية وهم ضارعون

عض ذلك المقرر وأرسل ولما آان في العالم الماضي سوف ببعضه وأخر ودافع عند إبانه وقصر وسأل مراحمنا في تنقيص ب
ضراعاته إلى نوابنا بالممالك الشامية في هذا المعنى وآرر وقد في نفسه المراوغة وأسر خسرًا في ارتعا واهللا أعلم بما قدر 
فاقتضت آراؤنا الشريفة أن نرسـل إليـه بعثـًا يذلل قياده وينكس صعاده ويخرب بالده ويوطئ أطواده ويوهن عناده ويذهـب 

ق أجناده ويمزق أنجاده ويقلل أعداده ويفلل جموعه ويدآك ربوعه ويذري على ملكه دموعه ويدني خضوعه فساده ويفر
ويفصل تلك األبدان التـي هـي للطغيـان مجموعـه فأنهضنا إليـه مـن األبطـال آـل باسـل وأنهدنـا إليـه منهـم آـل ضرغـام 

ن يرى الشهادة مغنمًا والتخلف مأثمًا والتباطؤ مغرمًا والعذر في هذا خـادر يظـن الجاهـل أنـه متكاسل وأشهدنا حربه آل مؤم
المهم أمرًا محرمًا ويعد الرآوب إلى هذا السفر قربه والرآون إلى وطنه غربه ويرغب فيما وعد اهللا به جيشه المنصور 

وحزبه ويربأ بنفسه أن يكون من الخالفين حبًا لها وتكريمًا ويبـادر إلـى مـا أمـر بـه رغبـة فـي قولـه تعالـى :   "  وفضـل اللـه 
على صافنات جياد ليس لها غير الطير في سرعة المرام أضداد وعاديات عاديات  المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا  " 

صبحها عن النجاح ومثيرات نقع يتبلج غيهبها عن  على أهل العناد وضابحات ذابحات لذوي الفساد ومغيرات طالما أسفر
   . تحقق النجاة وإزالة الجناح

وصواهل عراب آم للفضل بها من آمون وللموت اقتراب وأصائل خيل تخيل لراآبهـا أنهـا أجـرى مـن الريـاح وأسـرى مـن 
م راآبوهـا لذروة العز من ظهورها واحتووا الليـل قـد عقـد الخيـر بنواصيهـا وعهـد النصـر مـن أعرافهـا وصياصيهـا وتسنـ

على الكبير األعلى من نصرتها على العدا وظهورها بسيوف تبـدد األوهـام وتزيـل اإليهام وتقد الهام وتدني الموت الزؤام 
من  وتطهر بميامنهـا نجـس الشـرك ودنسـه وتقـرع أجسادهـم فتغدو آلها عيونًا ولكن بالدماء منجسه قد تسربل آل منهم

اإليمان درعًا حصينًا واتخذ لبسه جنة ولكن من الذهب واإلستبرق ليكون لفضل اهللا مظهرًا وإلحساننا مبينًا واتخذ لسهام فلما 
جاسوا خالل تلك الديار وماسوا يرفلون في حلل اإليمان التي تشفي صدور قوم مؤمنين وتغيظ الكفار لم يسلكوا شعبًا إال سلك 

ه وال وطئوا موطئًا إال وآل آافـر يأبـاه وال نالـوا مـن عـدو نيـًال إال آتب لهم به عمل صالح آما شيطان الكفر شعبًا سوا
وعدهم اهللا وما أتوا لهم على ضـرع حافـل إال جـف وال مـروا علـى زرع حاقـل إال أصبـح هشيمـًا تـذروه الريـاح أو حطيمـًا 
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 فرقوه وال قطيع شاء إال قطعوه ومزقوه وال ضائز إال ضنوا عليه أن يدعوه تكفيـه الكـف وال هشيـم إال حرقـوه وال جمـع إال
لهم أو يطلقوه ومـا برحـوا آذلـك إلـى أن نازلـوا البلـد المسمـى بآياس فحصل ألهله من مسماه االشتقاق األصغر واالشتقاق 

   . منيناألآبر بقطع األمل منه واتصال اإلياس فناداهم من بذلك الحصن من أسارى المؤ

يا رحمة اهللا حلي في منازلنـا حسبي برائحة الفردوس من فيك ويا نصر اهللا انشر بالظفر رايات مواجهنا ومنازلنا فطالما آنا 
نؤملك ونرتجيـك ويـا خيـل اللـه ارآبي ويا خيل الكفار اذهبي ويا جند إبليس ارهبي من جنـد اللـه الغالبيـن وإن وجـدت مناصًا 

   . لإلسالم من جنود وأنصار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فانفري ويا ما

   . وآانت موافاة عسكرنا المنصور إليهم عنـد اإلسفـار فلـم يملكـوا القـرار وال استطاعـوا الفـرار ولم يجدوا ملجأ من اهللا إال إليه

يق تقد الصخور وتدآدك القصور وتغيض بهـا ال وزر وآيف به لمن يلبي األوزار ورأوا ما أعددنا لحصارهم من مجان  : وقال
ميـاه نفـوس تلـك األجسـاد الخبيثة فال يجتمعان إلى يوم البعث والنشور وأنا أمددنا جيوشنا بجاريـات فـي بحـر الفـرات 

أنجادنا  مشحونة باألموال واألقوات والعدد واآلالت وأرفدناهم من الذهب والفضـة بالقناطيـر المقنطرات وأوفدنا عليهم من
بالديار البكرية وأطراف البالد الشامية جيوشًا آالسحاب المتراآم وأطرنا عليهم عقبان اقتناص من عقبـان التراآميـن اعتـادت 
صيـد األراقـم وأسر الضراغم فلما تحققوا الدمار لم يلبثوا إال آما وصف اهللا تعالى حال من أهلك من القوم الفاسقين ساعة من 

   . نهار

الظهيرة حمي الوطيس ونكص عند إعالن الـأذان علـى عقبـه إبليـس وشاهـدوا المـوت عيانًا وتحققوا الذهاب أمواًال  فعند
وإخوانًا وولدانًا أذعنوا إلى السلم ونادوا األمـان األمـان يـا أهـل اإليمان والعلم والكف الكف يا جند الملك الموصوف عند 

   . لعقـاب بالحلـمالشقاق بالحزم وعند القدرة على ا

إنا من القوم الذين يقومون بما عليهم مـن الجزية ويوفون ومن الرعية الذين   : وأرسـل طاغيتهـم األآبـر ليفـون يقسـم بصليبه
يطيعون أمر ملكهم األعظم وعن حمى اإلسالم يكفون فعند ذلك رأى نوابنا بذلك العسكر أن تكف عنهم شقة الشقاق وتطوى 

   .والنت قلوبهم لتذآار قوله تعالـى :   "  وأن تعفـوا أقـرب للتقـوى  "  

وطالعـوا علومنـا بمـا سألـه القـوم من الرحمة والرأفة وما ضرعوا إليهم فيه من األمان واأللفة وإعطاء ما آنا رسمنا به من 
تسليم قالع معدوده وتسويغ أراض محـدوده تستقـر بيـد نوابنا وتقطع بالمناشير الشريفة ألهل الجهاد من أبوابنا مع استقرار ما 

   . د الهدنة على أمور هي عندنا محببة ولديهم فظيعةرسمنا به من قطيعة وعق

هذا بعد أن استولت عساآرنا على قالع لهم وحصون ومحرز من أموالهم ومصون وطلعـت أعالمنـا المحمديـة علـى قلعـة 
آلمة آيـاس ونـزل أهـل الكفـر علـى حكـم أهل اإليمان وزال التحفظ واالحتراس وأعلن باألذان في ذلك الصرح وظهرت 

اإليمان آما بدأت أول مرة وهذا يغني عن الشرح وعلت الملة الحنيفية بذلك القطر وقام أهلها وصالوا وغلت أيدي الكفار 
   . ولعنوا بما قالوا

واستنزلوا أهلها قسرا واستزالوهم عنها ما بين قتلى وأسرى وهي قلعة   " بكاورا   " وآـان جيشنـا قبـل ذلـك أخـذ قلعـة تسمى 
   . مخة الذرى فسيحة العرا وثيقة العرا يكاد الطرف يرجع عنها خاسئاشا

ولما اتصل بأبوابنا هذا الخبر السار وشفع لنا من نرى قبول شفاعته في إجابة ما سأله هذا الشعب من إجراء عذاب أهل الكفر 
إلى نوابنا بكف السيف وإغماده وإطفاء مسعر  إلى نار تلك الدار مننا عليهم باألمان وقابلناهم بعد العدل باإلحسان وتقدم أمرنا

الحرب وإخماده وأن يجرى المن على مألوفه منا ومعتاده بعد تسليم تلك القالع وهدم األسوار التي آان بها ألهل الكفر 
لذوائب االمتناع واستبقاء الرعية واستحياء الذرية وإجراء الهدنة المسؤولة على القواعد الشرعيـة وعـاد عسكرنا منشور ا

   . مظفر الكتائب مؤيد المواآب مشحونًا بغرائب الرغائب

وعنـد وصولهـم إلـى أبوابنـا فتحنـا لهـم أبـواب العطـاء األوفـر وبدلناهـم بالتـي هـي أحسن وعوضناهم الذي هو أآثر وأفضنا 
   .  "عليهم من خلع القبول ما أنساهم مشقة ذلك السرى وشقة السير وتال عليهم لسان اإلنصاف  "  ولباس التقوى ذلك خير  
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وبعد ذلك ورد علينا آتاب بعض نوابنا باألطراف من أوالد قرمان القائمين بمشـارق ممالكنـا على وجه األمن وسعة األمان 
للكفر تسع قالع ما برحت شديدة االمتناع ال تمتد بأنهم عند عودهم من سيـس ونصرتهـم علـى حـرب إبليـس استطردوا فأخذوا 

إليها األطماع فتكمـل المأخـوذ فـي هـذه السفـرة ومـا قبلها خمس عشرة قلعة وبدد اهللا شمل الكفر وفرق جمعه وآثرنا أن نعلم 
ه على درة مـن سحـاب المقام العالي بلمحة مما هللا لدينا من النعم ولبره من شارة يستدل بها على أثر أخالف آالديم ونطلع

   . وغرفـة مـن بحـر عبـاب وطرفـة نشرهـا آالمسـك الـذي ينبغي أن يختتم بها هذا الكتاب

ونحن نرغب إلى المقام أن يواصل بكتبه المفتتحة بالوداد المشتملة على النصرة على أهل العناد المشحونة بمواقع الفتح 
حتويـة علـى الطـراف مـن اإلخالص والتالد المتصل سببها بين اآلباء الكرام والظفر التي تتضاعف إن شاء اهللا وتـزداد الم

ونجباء األوالد واهللا تعالى يجعله دائمًا لثمرات النصر من الرماح يجتني ولوجوه الفتح من الصوارم يجتلي ويديم على اإلسالم 
   . ه وآرمهمزيد العز الذي يتجدد آل آونة من طالئع رايات محمد وبدائع آراء علي بمن

من إنشاء مؤلفه آتب بذلك عن   " تمرلنك   " وهذه نسخة آتاب جواب إلى صاحب فاس حيث ورد آتابه بالتعرض لوقعه 
أجرى اهللا تعالى   " إلى آخر ألقاب سلطاننا   " عبد اهللا ووليه السلطان األعظم   : وهو  " فرج بن برقوق   " السلطان الملك الناصر 

ره وأدار األفالك بتأييده ونصره وأذل رقاب األعداء بسطوته وقهره وشحن األقطار بسمعتـه ومـأل اآلفـاق األقدار برفعة قد
رفع اهللا تعالى له في ملكه الشامخ منارًا وجعل النصر والظفر له شعارًا   :  " إلى آخر األلقاب   " بذآـره يخـص المقـام العالي 

جـوارًا بسالم يفوق العبير عبيقه ويزري بفتيق المسك الداري فتيقه ويخجل الروض  وأحسن بحسـن مواتاتـه إال ألهـل الكفـر
المنمنم إذا تزيـن بالبهار خلوقه وثناء تكل األلسنة البليغة عن وصفه ويعجز بناة المجد األثيل عن حسن رصفه وتعترف 

أما بعد حمد اهللا واصل أسباب المودة األزاهر بالقصور عن طيب أرجه ومسك عرفـه وشكـر يوالـي الـورد فيـه الصـدر 
وحافـظ نظامهـا ومؤآـد عالئـق المحبـة بشـدة التئامهـا ورابط جأش المعاضدة باتحاد وتناسب مرامها ومجدد مسراب القلوب 

   . بتوالي أخبارها المبهجة عـن عالـي مقامهـا

والصلـاة والسالم على سيدنا محمد أفضل نبي رعى الذمام على البعاد وأآرم رسول قرن صدق اإلخاء منه بصحة الوداد 
صالة تبلغ من رتبة الشـرف منتهاهـا وتنطـوي الشقة البعيدة دون بلوغ مداها إن ورد علينا على يد رسولكم فالن آتاب آريم 

ق المحبة الصادقة شهوده وطلع من الجانب الغربي هاللـه فالحت بالمشرق طاب وروده وتهللت بالبشر سعوده وشهد بصد
بحسن التلقي سعوده فقر منه برؤيته الناظر وابتهج بموافاته الخاطر والحت من جوانبه لوائح البشر فأحسن تلقيه سلطاننا 

   . الناصر

وفضضنا ختامه المصون عن بديع آالم مخترع وبنات وقابلناه من القبول بما آاد باطنه لكمال الموافاة يكون عنوانًا للظاهر 
فكر قبله لم تفترع وفصاحة قـد أحكـم اللسـن مبانيهـا وبالغـة تناسبت ألفاظها فكانت قوابل لمعانيها وبراعة قد أحسنت البديهة 

ف وبوارح الشوق الذي ترتيبها فجاءت وتواليها تتبع هواديها وفهمنا ما أظهره من آوامن المحبة التي بلغت من القلب الشغا
عندنـا مـن مثلـه أضعـاف أضعـاف وانتهينا إلى ما أشار إليه المقام العالي من التلويح إلى ما طرق أطراف ممالكنا الشريفة من 

طارق االعتدا وما آان من الواقعة التي آان خبرها لفظاعته يكون ونحن نبدي لعلم المقام العالي ما يوضح له أن ما وقع من 
لقصة لم يكن عن سوء تدبير ونورد عليه من بيان السب ما يحقق عنده أن ذلك لم يكن لعجز وال تقصير بل ألمر قدر في هذه ا

   . األزل ومقدور اهللا تعالى ال يدفع بالحيل

ه في وذلك أنه لما اتصل بمسامعنا الشريفة قصد العدو إلى جهتنا وتجاوزه حد بالده إلى أطراف مملكتنا بادرنا الحرآة إلي
عسكر لجب وجيوش يضيق عن وسعها الفضاء الرحب من آل بطل عرآته الحروب وثقفته الخطوب وحنكته التجارب وعجـم 

   . عـوده بكثـرة المنازلـات قـراع الكتائب

قد امتطى طرفًا عربي األصل آريم الحسب خالـص العتـق صريـح النسـب يفـوق الطرف مدى باعه المديد ويسبق حافره 
   . صره الحديدموقع ب

ولبس درعًا قد أحكم سردها وأبرم شدا وبالغت في السبوغ فاتصفت بصفات الكرام وضاقت عينها فمنعت شبحًا حتى ذباب 
   . السهام
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ووضع على رأسه بيضة يخطف األبضار وميض برقها وتزلق السهام الراشقة صالبة طرقها وترفعها األبطال على الرؤوس 
   . حقها فال ترى أنها قامت ببعض

وتقلد سيفًا يمضي على الرقاب نافذ حكمه ويقضي بانقضاء األجـل انقضـاض نجمـه ال ينبـو عـن ضريبـة فيرد وال يقف حده 
   . في القطع عند حد

ق منـه واعتقل رمحًا يجري الدماء سنانه بأنابيبه ويمد إلى الفارس باعه الطويل فيأخذ بتالبيبـه وتتمسـك المنايـا بأسبابـه فتتعلـ
   . باألذيـال وتضـرس الحـرب بزرق أنيابه آأنها أغوال

وتنكب قوسًا موعز اآلجال هالل هاللها ومورد المنون إرسال نبالها ومدرك الثار رنة وترها وموقد نار الحرب قدح شررها 
ختلـس النفـوس مـن قد اقترن بها سهام تسابق الريح في سرعتها وتعاجل الموت بصرعتها وتختطف العيون في ممرهـا وت

   . مقرها تدخل هجمًا آل محتجب وتأتي الحذر من حيث ال يحتسب

وتناول عمـودًا يهجـم على األضالع بأضالعه فيدغها ويصافح الرؤوس بكفه الملتحمة األصابـع فيدمغهـا يقـرب مـن األجـل 
   . البيضة زبرة من حديدآـل بعيد ويخلق من العمر آل جديد وال يقاومه في الدفاع بيضة وأنى تقاوم 

وتحرآنا منن الديار المصرية في جيوس ال يأخذها حصر وال يلحقها هصر وال يظن بها على آثرة األعداد آسر ولم نزل 
نحث السير ونسرع الحرآة للقاء العدو إسراع الطير حتى وافينا دمشق المحروسة فنزلنا بظاهرها مستمطرين النصر في 

وانضم إلينا من عساآر الشام وعربانها وترآمانها الزائدة على العد وعشرانها مـا ال ينقطـع لـه مـدد أوائل حرآتنا وأواخرها 
   . وال يدخـل تحـت حصـر وال عـدد

من أجنـاس مختلفة وجموع على تباين األنواع مؤتلفة   : وأقبـل القـوم في لفيف آالجراد المنتشر وأمواج البحر التي ال تنحصر
ان في أفسح مكان ورأى آل قبيل اآلخر رأى العين وليس الخبر آالعيان واعتد الفريقان للنزال واحتفروا خنادق وتراءى الجمع

لالحتراس وتبوأنا مقاعد للقتال ولم يبق إال المبـارزة والتقـاء الصفـوف والمناجـزة إذ ورد وارد مـن جهتهـم بطلـب الصلح 
ة فأجبناهم باإلجابة ورأينا أن حقن الدماء من الجانبين من أتم مواقع الرأي إصابة والموادعة والجنوح إلى السلم وقطع المنازع

لما أتانا منكم قاصد يسأل في الصلـح وآـف القتـال قلنـا لـه نعـم الـذي قلته والصلـح خيـر   : وآتبنا إليهم في ضمن الجواب
دعة على ما هنالك إذ بلغنا أن طائفة من الخونة الذين ضل وأجبنـا السؤال فبينا نحن على ذلك واقفون من المواعدة على الموا

سعيهم وعاد عليهم بالوبال واهللا الحمد بغيهم توجهوا إلـى الديـار المصريـة لالستيـالء علـى تخـت ملكنـا الشريـف فـي الغيبـة 
قاع النكال بهم وجازيناهم بما يجازي آملين ما لم يحصلوا منه إال على الخيبة فلم يسع إال اإلسراع في طلبهم للقبض عليهم وإي

به الملوك من رام مرامهـم ظـن العـدو أن قصدنا الديار المصرية إنما آان لخوف أو فشل فأخذ في خداع أهل البلد حتى سلموه 
   . إليه وفعل فعلته التي فعل ليقضي اهللا أمرًا آان مفعوًال

تيب أمورها وتعديل أحوالها حائطين أقطارها المتسعة بجيوش ال يكل ثم لم نزل ندأب في تحصين البالد وترويج أعمالها وتر
كـة حدها وال يعقب بالجزر مدها ليكونوا للبالد أسوارًا وللدولـة القاهـرة إن شـاء اللـه تعالـى أعوانـًا وأنصـارًا وأعـاد اللـه الممل

وإمضائه ودفن ما آان بين الفريقين من المباينة إلـى حالهـا المعـروف وفي خالل ذلك ترددت الرسل إلينا في عقد الصلح 
   .  " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها   "   : سعيها واهللا تعالى يقول  " بل سعينا   " وإخفائه فلم يسعنا التلكؤ عن المصالحة 

نه طمغت بطمغة قانهم فعقدنا لهم عقد الصلح وأمضئناه وأحكمنا قواعده توآًال على اهللا تعالى أبرمنا وجهزنا إليهم نسخة م
عليها وأعيدت إلينا بعد ذلك ليكـون المرجـع عنـد االختلـاف والعيـاذ باهللا تعالى إليها :   "  فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن 

   .أوفى بما عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجرًا عظيمًا  "  

ب إخاءآم الكريم مواقع الغير ويقرن مودته الصادقة بصفاء ال يشوبه على ممر الزمان آدر والسالم عليكم واهللا تعالى يجن
   . ورحمة اهللا وبرآاته

   . الجملة الرابعة في مكاتبة ملك المسلمين باألندلس وهو صاحب غرناطة وقلعتها تسمى حمراء غرناطة



 

737 
 

الك ذآر هذه المملكة وأحوالها ومن ملكها جاهلية وإسالمًا وأنها اآلن بيد بني وقد تقدم في المقالة الثانية في المسالك والمم
   . األحمر

صاحـب رسول اهللا صلى اهللا   : أنهـم مـن ولـد قيـس ابـن سعـد بـن عبـادة سيـد الخـزرج األنصـاري  " التعريـف   " وقد ذآر في 
   . عليه وسلم

وهي منهم اآلن بيد السلطان محمد بن يوسف بن محمد المخلوع ابن يوسف بن إسماعيل ابن الرئيس أبي سعيد فرج بن 
إسماعيل بن يوسف بن نصر وقد أذل اهللا من يجاوره من نصارى الفرنج بسيفه وامتنع في أيامه ما آان يؤديه من قبله من 

   . آل سنة الستقبال سنة ثنتيـن وسبعيـن وسبعمائة وإلى آخر وقتأواخر ملوك األندلس إلى ملك الفرنج من إتاوة في 

أبا الفضل يوسف   " محمـد بـن قالوون   " أن سلطانهـا آـان فـي زمانـه فـي الدولـة الناصريـة   " التعريـف   " وقـد ذآـر فـي 
   . ولعله يوسف بن إسماعيل المقدم ذآره

   . حـاتوهو شاب فاضل له يـد فـي الموش  : قال

فهذه المفاوضة إلى الحضرة   " بخطبة مختصرة   " أما بعد   " بعد البسملة   " التعريف   " ورسـم المكاتبـة إليـه علـى مـا ذآـره في 
 العلية السنية السرية العالمية العادلية المجاهدية المؤيديـة المرابطيـة المثاغريـة المظفريـة المنصوريـة بقيـة شجـرة الفخـار
وخالصـة سلف األنصار المجاهد عن الدين والذاب عن حوزة المسلمين ناصر الغزاة والمجاهدين زعيم الجيوش خالصة 

   .  " الخالفة المعظمة أثير اإلمامة المكرمة ظهير أمير المؤمنين أبي فالن فالن 

لفة بالنصر على بعد الدار مجردة النصل إال أنه صدرت هذه المكاتبة إليه متك  : وهو  " التعريف   " وهذا صدر لهذه المكاتبة في 
  " الذي ال يؤخره البـدار مسعدة بالهمم ولوال االشتغال بجهاد أعداء اهللا فيمن قرب لما تقدمت سرعان الخيل وال أقبلت إال وفي 

هور الصواهل إلى بطون طالئعها لألعداء الويل وال آتبت إال والعجاج يترب السطور والفجاج تقذف ما فيها على ظ  " أوائل 
   . البحور

مبدية ذآر ما عندنا بسببها لمجاورة الكفار ومحاورة السيوف التي ال تمل من النفار مع العلم بما لها في ذلك من فضيلة الجهاد 
ى ومزية الجلد على طول الجالد ومصابرة السهر ألقوات منيمه ومكاثرة هذا العدو بالصبر ليكون لهـا غنيمـة ونحـن علـ

بالنصر وبالدعاء الذي هو أخف إليها من العساآر وأخفى مسيرًا إذا قدر حقه الشاآر ثقة بأن اهللا سينصر  - أيدها اهللا  -إمداهـا 
حزبه الغالب ويكف عدوه المغالب ويصل بإمداد المالئكة لجنده ويأتي بالفتح أو بأمر من عنده لتجري ألطافـه علـى مـا عـودت 

   . رة ولينصرن اهللا من ينصره وينظر إلى أهل هذه الجزيرةويؤخذ األعداء بالجري

  " أن رسـم المكاتبـة إليـه مثـل صاحب تونس القطع والخطابة واالختتام والعالمة والتعريف   " التثقيـف   " والـذي ذآـره فـي 
   .  " صاحب حمراء غرناطة 

   . وهـذه نسخة جواب إلى صاحب حمراء غرناطة

في ورق أحمر يتضمن قيامه بأمـر الجهـاد فـي الكفـار ومـا حصل من استيالء بعض أقاربه على ملكه ونزعه  وقد ورد آتابه
   . منه وأنه استظهر بعـد ذلـك علـى المذآـور وقتلـه وعـاد إلـى ملكـه علـى عادتـه

ر فالن وألقابـه جعـل اللـه لـه نخص الحضرة العلية حضرة األمي  : فـي جمـادى األولـى سنـة خمـس وستين وسبعمائة وهي
النصـر أيـن سـار قرينـا والظفـر واالستظهـار مصاحبًا وخدينا وزاد في محله األسنى تمكينًا وتأمينا ومنح أفقه الغربي من 

ذي بإهداء السالم ال -أسرة وجهه المتأللئ اإلشراق ومهابة بطشه الذي يورد العدا موارد الردى باالتفاق تحسينًا وتحصينا 
وإبداء الشكر الذي جلله مالبس اإلآرام وأضفى وأجمل منه نفاس عقد  -يتأرج عرفا ويتبلج وصفا ويكاد يمازح النسيم لطفا 

   . المودة التي أظهرها فلم تكن تخفى
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ثـم بعـد حمـد اللـه مؤآـد أسبـاب علـاه ومؤيـد موجبـات نصـره ومـا النصـر إال مـن عنـد اللـه والصالة والسالم على سيدنا 
محمد عبده ورسوله الذي أمده بمالئكته المقربين ونصره بالرعب مسيرة شهر آما ورد بالنص والتعيين ورفع باسمه أولية 

ئـرة البغاة والمتمردين وعلى آله وصحبه الذين الزموا التمسك بأسباب الدين وجاهدوا في المؤمنين الموحدين وقمع ببأسه ثا
إقامة منار اإلسالم لما علموا مقـدار أجرهـم علـم اليقيـن صلـاة متواليـة متواتـرة علـى ممـر األحقـاب والسنين فإنا نوضح 

ء مغربـًا بـل معربًا لنا بحمرة لونه أن نسبته إلى الحمراء مشبهًا لعلمه الكريم أن آتابه ورد علينا مشتمًال على المحاسن الغرا
   . ورد الخدود والنقس فيـه آالخـل أو شقائـق النعمـان آمـا بـدا روضـه غـب السحاب المتوال

مـراره علـى مـن است  : فوقفنا على مضمونه جميعه وتلمحنا بديع معانيه مـن جميـل توشيعـه وترصيعـه وعلمنـا مـا شرحـه فيـه
عادة سلفه في القيام بأمر الجهاد وقطع دابر الكفرة ذوي الشقاق والعناد وتوطيد ما لديه من تلك البالد وتطمين ما بها من العباد 
وما اتفق من قريبه في الصورة ال في المعنى وآيف أساء إليه فعًال وقد أحسن به ظنًا وأنه رصد الغفلة من جنابه وأقـدم علـى 

دم عليـه مـن اقتـراف البغـي والتمسـك بأسبابـه ولـم يـزل يراعـي غيبـة الرقيـب وهجـوع السامـر إلى أن تمكن من مـا أقـ
االستيالء على ذلك الملك الذي ظن أن أمره إليه صائر لكنه مع آونه قد اقتحم في فعلته هذه األهوال وتوهم أنه قد حصـل 

واهللا الحمد والمنة حتى ودع وال أقبل سحاب استيالئـه حتـى أقشع بما قدره اهللا  بمكـره على بلوغ بعض اآلمال فإنه ما سلم
   . تعالى لحضرة األمير من نصرته وعوده إلى محل أمره وإمرته

وأنه آثر اطالع علومنا الشريفة على هذه الواقعة لما يعلم من تأآيد المودة التي غدت حمائمها علـى أفنـان المحبـة ساجعـة وقـد 
منـا هـذا األمـر وشكرنا جميل محبته التي لم ينسج على مناولها زيـد وال عمرو وابتهجنا بما يسره اهللا تعالى له من ذلك عل

وانتهزنا فرص السرور بما منحه اهللا من ظفره المتقارب المتدارك وحمدنا اهللا تعالى على تأييد هذه العصابة اإلسالمية وما من 
لـأن اللـه تعالـى   : غربي إلى مطالعها السنية وال جرم أن آانت لـه النصـرة واالستيـالء والقـدرةبن من عود شمس هذا األفق ال

قـد تكفـل سبحانـه ألوليائـه بمزيـد التكريم والتعزيز إذ قال عز وجل :   "  ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
   . "  إن اهللا لقوي عزيز  "   لينصرنه اهللا  " 

وأما غير ذلك فقد وصل رسول الحضـرة العليـة إلينـا وتمثـل بمواقفنـا المعظمـة ومحـال مملكتنـا المكرمة وأقبلنا عليه 
كريمة ورسائل المحبة والمودة القديمة فرسمنا بإجابة قصده وتوفيـر وضاعفنا اإلحسان إليه وأدى إلينا ما تحمله من المشافهة ال

بـره ورفـده وقضـاء شغلـه الـذي حضر فيه وتسهيل مآربه بمزيد التنويل والتنويه ومسامحة الحضرة العلية بما يتعين على ما 
   . سؤاله مـن غيـر تـرو وال فتـور قيمته ألفا دينار مصرية حسب ما عينه رسوله المذآور ولو آان سألنا أضعاف ذلك ألجبنا

وقـد جهزنـا إليـه صحبتـه مـا أنعمـت به صدقاتنا الشريفة عليه من الدرياق ودهـن البلسـان فليتحقـق مـا لـه عندنـا مـن المكانـة 
ًا مشمـوًال مـن والمحـل الرفيـع الشـان وقـد أعدنـا رسوله المذآور إلى جهته الكريمة بهذا الجواب الشريف محترمًا مكرمـ

إحساننـا بالتليـد والطريف فيحيط علمًا بذلك واهللا تعالى يمده بمزيد التأييد ويمنحه من جميل اإلقبال وجزيل النوال ما يربي 
   . على األمل ويزيد

من العرب  بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه المقصد الثالث ممن جرت العادة بالمكاتبة إليه
والسودان وفيه ثالث جمل الجملة األولى في المكاتبة إلى من بهذا الجانب من العربان مكاتبة العربان وقد ذآر في التثقيف 

ولعل هؤالء أيضًا من   : ممن آوتب منهم جماعة بالطرقات الموصلة من الديار المصرية إلى بالد الحبشـة وغيرهـا ثم قال
غير أنه ال إقطاعات لهم وعد منهم ثمانية أشخاص وذآر أنه آتب إلى آل منهم االسم والمجلس عربان الممالك المحروسة 

   . آمـال بن سوار  : عابد بن قاسم الثالـث  : سمرة بن آامل العامري الثاني  : األول  : األمير

   . وهو مستحدث المكتبة في العشر األول من جمادى األولى سنة ثالث وستين وسبعمائة  : قال

   . شيـخ الجوابـرة مـن الهكارية بأبواب النوبة  : جنيـد  : الرابـع

   . وهو مستحدث المكتبة في سنة تسع وستين وسبعمائة  : قال

   . علي شيخ دغيم  : السادس
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   . زامل الثاني  : السابع

   . أبو مهنا العمراني  : الثامن

   . ملك النوبة  : سودان وهم أربعة ملوك األولالجملة الثانية في المكاتبة إلى مسلمي ملوك ال

   . وهو صاحب مدينة دنقلة وقد تقدم الكالم عليها مستوفى في الكالم على المقالـة الثانيـة فـي المسالـك والممالـك

العصر  وهـو رعيـة من رعايا صاحب مصر وعليه حمل مقرر يقوم به في آل سنة ويخطب ببالده لخليفة  : قـال فـي التعريـف
   . وصاحب مصر

هذا آان في الدولة الناصرية محمد بن قالوون وهذه اإلتاوة آانت مقررة عليهم من زمن الفتح في إمارة عمرو بن   : قلـت
   . العاص رضي اهللا عنه ثم صارت تنقطع تارة وتحمل أخرى بحسب الطاعة والعصيان

   . بها في جملة الملوكوهي اآلن مملكة مستقلة بذاتها ولذلك أوردت مكاتبة صاح

صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس الجليـل الكبيـر الغازي   : ورسـم المكاتبـة إليـه إن آـان مسلمـًا علـى مـا ذآره في التعريف
   . المجاهد المؤيد األوحد العضد مجد اإلسالم زين األنام فخر المجاهدين عمدة الملوك والسالطين

   . بيـن الجماعـة  " متداولـة   " ولـم أجـد لـه مكاتبـة   : نقـًال عنـه ثـم قـالوذآـر ذلـك فـي التثقيـف 

   . ولـم يكتـب لـه شـيء فـي مـدة مباشرتـي بديـوان اإلنشـاء ولـم يـزد علـى ذلـك  : قـال

من أول السطر ورأيت في الدستور المنسوب للمقر العالئي بن فضل اهللا أن مكاتبته هذه المكاتبة أيضًا وأنه يقال بعـد عمدة 
أدام اللـه سعادتـه وبلغـه فـي الداريـن إرادتـه تتضمـن إعالمـه آيـت وآيـت فيتقـدم بكـذا وآـذا فيحيـط   : الملوك والسالطيـن

   .  " عملـه بذلـك 

   . والمكاتبـة إليـه في قطع العادة والعالمة أخوه وال يخفى أن العنوان باأللقاب ويظهر أن التعريف صاحب دنقلة  : ـم قـالث

   . ملك البرنو  : الثاني

وبالده تحد بالد ملك التكرور مـن الشـرق ثـم يكـون حدها من الشمال بالد صاحب أفريقية ومن الجنوب   : قال في التعريف
   . مجاله

   . وقد تقدم الكالم عليها مستوفى فـي المقالـة الثانيـة مـن الكلـام علـى المسالـك والممالك

   . ولم يذآر هذه المملكة في مسالك األبصار

   . وملكهـا يزعـم أنـه مـن ذرية سيف بن ذي يزن ملك اليمن على ما ورد به آتابه في أواخر المائة السابعة  : قلـت

أدام اهللا تعالى نصر الجانب الكريم العالي الملك الجليل الكبير العالم العادل   : اتبة إليه على ما ذآر في التعريفورسم المك
الغازي المجاهد الهمام األوحد المظفر المنصور عز اإلسالم من نوع ألقاب ملك التكرور يعني شرف ملوك األنام ناصر 

ـال الملوك والسالطين ظهير اإلمام عضد أمير المؤمنين الملك فالن ويدعى له الغزاة والمجاهدين زعيم جيوش الموحديـن جم
   . بما يناسبه وبعد إهداء السالم والتشويق هذه المفاوضة تبدي على ما سيأتي ذآره في مكاتبته
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وال زالت همم سلطانه غير مقصرة ووفود حجه غير محصرة وسيفه في سواد من جاوره من أعدائه   : وهـذا صـدر يليـق بـه
   .الكفار يقول :   "  وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آيـة النهـار مبصـرة  "  

لها مثل مسكة أفقه عبق وعنبرة طينته سواد إال أنه من السواد اليقق وشيبية ملكه الذي يفديه سواد الحدق أوجبها ود صدرت و
   . أسكنه مسكنه من سويداء القلب ال يريم وأراه غرة الصباح الوضاح تحت طرة الليل البهيم

   . وحكى ذلك عنه في التثقيف ولم يزد عليه

   . وب للمقر العالئي بن فضل اهللا أن مكاتبته في قطع الثلث والعالمة أخوه وتعريفه صاحب برنوورأيت في الدستور المنس

ووصل من هذا الملك آتاب في الدولة الظاهرية برقوق يتشكى فيه من عرب جذام المجاورين له ويذآر أنهم أخذوا   : قلت
لمنـع مـن بيعهـم بمصـر والشـام وأرسل هدية صالحة جماعة من أقاربه باعوهم في األقطار وسـأل الكشـف عـن خبرهـم وا

   . من زئبق وغيره

أعز اهللا تعالى جانب الجناب الكريـم العالـي الملك الجليل العالم   : وآتب جوابه بخط زين الدين طاهر أحد آتاب الدست صدره
مرو عثمان بن إدريس عز اإلسالم شرف العادل الغازي المجاهد الهمام األوحد المظفر المنصور المتوآل فخر الدين أبي ع

   . ملوك األنام ناصر الغزاة والمجاهدين زعيم جيوش الموحدين جمال الملوك والسالطين سيف الجاللة ظهير اإلمامة

   . وبعـث إليـه بـه مـع رسولـه الـوارد صحبة الحجيج فأعيد وقد آتب الجواب على ظهره بعد سنة أو سنتين

   . مملك الكان  : الثالث

وقاعدة الملك منها بلدة اسمها جيمي ومبدأ مملكتـه من جهة مصر بلدة اسمها زال وآخرها طوًال بلدة   : قال في مسالك األبصار
   . يقال لها آاآا وبينهما نحو ثالثة أشهر

يـاء يمسـح برأسـه عنان وعسكرهـم يتلثمـون وملوآهـم على حقارة سلطانه وسواء بقعة مكانه في غاية ال تدرك من الكبر  : قـال
السماء مع ضعف أجناد وقلة متحصل بالد محجوب ال يراه أحد إال في يوم العيدين بكرة وعند العصر وفي سائر السنة ال 

   . يكلمه أحد ولو آان أميرًا إال من وراء حجاب

سـب العلـوي في بني الحسن وهو يتمذهب وقـال فـي التعريـف ملوآهـا مـن بيـت قديـم فـي اإلسلـام وجـاء منهـم مـن ادعـى الن
بمذهب الشافعي ورسم المكاتبة إليه على ما ذآره في التعريف آرسم مكاتبـة صاحـب البرنـو بـدون الكريـم وتبعـه علـى ذلـك 

   . فـي التثقيـف ناقـًال لـه عنـه

   . ولـم أطلـع على مكاتبة له غير الذي قد ذآره  : ثـم قـال

قـال فـي مسالـك األبصـار وهـي فـي نهايـة الغـرب متصلـة ببحـر المحيـط وقاعـدة الملـك بهـا بنبـي وهـي   : لـيالرابع ملـك ما
أعظـم ممالـك السـودان وقـد تقـدم فـي المقالـة الثانيـة في الكالم على المسالك والممالك ذآر أحوالها وما تيسر من ذآر ملوآها 

ر مدينة من مدنه وآان ملكها في الدولة الناصرية محمد بن قالوون منسا موسى ومعنى منسا وإن مالي اسم لإلقليم والتكرو
   . السلطان

وقـد ذآـر فيـه مسالك األبصار أنه وصل منه آتاب عن نفسه لنفسه فيه ناموسًا وإنه وصل إلى الديار المصرية حاجًا واجتمع 
   . نزله على ما هو مبسوط في موضعه بالسلطان الملك الناصر فقام له وتلقاه وأآرمه وأحسن

   . وملـك التكـرور هـذا يدعـي نسبـًا إلـى عبـد اللـه بـن صالـح بـن الحسن بن علي بن أبي طالب  : قـال فـي التعريـف
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عادل المجاهد أدام اهللا تعالى نصر المقر العالي السلطان الجليل الكبير العالم ال  : ورسم المكاتبة إليه على ما ذآر في التعريف
الؤيد األوحد عز اإلسالم شرف ملوك األنام ناصر الغزاة والمجاهدين زعيـم جيوش الموحدين جمال الملوك والسالطين سيف 

وال يعرض له وال يقر بشيء من األلقاب الدالة على النسب العلوي وهذا   : الجاللة ظهير اإلمامة عضد أمير المؤمنين قال
ويسر له القيام بفرضه وأحسن له المعاملة في قرضه وآثر سواده األعظـم وجعلهم   : ه في التعريفصـدر لهـذه المكاتبة ذآر

   . بيض الوجوه يوم عرضه ومتعه بملك يجد الحديد سجف سمائه والذهب نبات أرضه

به الطرف صدرت هذه المفاوضة وصدرها به مملو وشكرها عليه يحلو ومزايا حبه في القلوب سر آل فؤاد وسبب ما حلي 
والقلب من السواد تنزل به سفنها المسيرة في البحر وترسى وتحل عند ملك ينقص به زائده وينسى موسى منسى وتقيم عليه 

   . الدهر ال يطرقه فيما ينوب والفكر ال يشوقه إال إذا هبت صبا من أرضه أو جنوب

 تعالى جانب الجناب الكريم العالي الملك الجليل العالم العـادل أعز اهللا  : والمتـداول بيـن جماعـة آتاب اإلنشاء أن المكاتبة إليه
المجاهـد المؤيـد المرابـط المثاغـر العابـد الناسـك األوحـد فلـان ذخـر اإلسالم والمسلمين نصرة الغزاة والمجاهدين عون 

   . والدعاءجيوش الموحدين رآن األمة عمـاد الملـة جمـال الملوك والسالطين ولي أمير المؤمنين 

صدرت هذه المكاتبة إلى الجانب   "   : ويقال  : وذآـر نحـو ذلـك فـي الدستـور المنسـوب للمقـر العالئـي بـن فضـل اللـه ثم قال
العالي مملوءة الصدر بشكره باسمة الثغر برفعة قدره موضحة لعلمه الكريم آيت وآيت وذآر أن خطابـه بالجنـاب الكريـم 

د والختـم باإلحاطـة وذآـر هـو الجملة الثالثة في المكاتبة إلى ملوك المسلمين بالحبشة قد تقدم في المقالة الثانية والطلـب والقصـ
في آالم المسالك والممالك أن ببالد الحبشة سبعة ملوك مسلمين لهم سبع ممالك آل مملكة منفردة بملك وبها الجوامع والمساجد 

جمع والجماعات وهم مع ذلك تحت أمر صاحب أمحرا ملك الحبشة يختار لوالية ممالكهم من ينادى فيها باألذان وتقام بها ال
شاء توليته وال يردون ويصدرون إال عن أمره وهي مملكة أوفات والزيلع مملكة دوارو ومملكة أرابيني ومملكة هدية ومملكة 

   . شرحا ومملكة بالي ومملكة دارة

   . حوالهـا مستوفـى عنـد الكلـام عليهـا في المقالة الثانيةوقـد تقـدم الكلـام عليهـا وعلـى أ

   . وهذه الممالك تجاور ناصع وسواآن ودهلك وليس بها مملكة مشهورة  : قال في ذلك مسالك األبصار

   . ولـم يـرد مـن هـذه الملوك السبعة آتاب وال صدر إليهم خطاب  : قـال فـي التعريـف

   . فإن ورد منهم شيء فتجري مكاتبتهم مثل مكاتبة صاحب الكانم والبرنو  : قال

أعز اهللا تعالى نصرة الجانب الكريم وأعز اهللا تعالى جانب   : وقد تقدم أن رسم المكاتبة إليهما على ما ذآره في التعريف
   . الجانـب الكريـم

   . ـواب صاحـب البرنو على ما هو مذآور في موضعهعلـى مـا آتـب بـه القاضـي زيـن الديـن طاهـر فـي ج

في المكاتبة إلى أهل الجانب الشمالي وفيه ثالثة أطرق الطرف األول في المكاتبات إلى األمراء األتراك بالبالد المعروفة ببالد 
والخليـج القسطنطينـي تنتهـي  وهـي البلـاد المنحصـرة بيـن بحـري القـرم  : الروم المسماة اآلن ببالد الدروب قال في التعريف

فـي شرقيهـا إلـى بحر القـرم المسمـى بحـر نيطـش وفـي الغـرب إلـى الخليـج القسطنطينـي وتنتهـي متشاملـة إلـى القسطنطينية 
   . وتنتهي جنوبًا إلى بالد األرمن يحدها البحر الشامي

ـة ولكنـه ال يطلـق عليهـا إال اسـم اإلمـارة وال انتظـام لكلمتهـم وهـذه البلـاد بلـاد متسعة وهي مفرقـة لملـوك مجتمع  : قال
   . وأآبرهم صاحب آرميان وله بينهم وضع محفوظ ونظام مرعي  : واجتماع لجملتهم ثم قال

أما ملوآنا فأجل من لديهم منهم جماعة بني قرمان لقرب ديارهم وتوصل أخبارهم ولنكاياتهم في متملك سيس وأهل بالد 
من واحتياجهم لهم من ذلك الجانب مثل احتجاج عساآرنـا لهـم مـن هذا الجانب فمكاتبتنا إلى بني قرمان ال تكاد تنقطع وأما األر

   . إلى البقية فأقل من القليل وأخفى من مرأى الضئيل
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   . ثم عد منهم ستة عشر أميرًا

   . صاحـب آرميـان  : الـأول  : وذآر رسم المكاتبة إلى آل واحد منهم

ولـم يكتب إليه مدة مقامي باألبواب السلطانية ويشبه أن تكون المكاتبة إليه بالمقر نظير صاحب ماردين   : قـال فـي التعريـف
أعز اهللا تعالى نصر المقر   : رسم المكاتبة إليهلكن بأبسط ألقاب إذ هي أدعى الستحسانهم لقلة معارفهم وعلى هذا التقدير يكون 

الكريم العالي الملكي األجلي العالمي العادلي المجاهدي المؤيدي المرابطي المثاغري المظفري المنصوري الفالني عون األنام 
   . شرف الملوك والسالطين نصير الغزاة والمجاهدين زعيم الجيوش مقدم العساآر ظهير أمير المؤمنين

فـإن لـم يسمـح لـه بكل هذه المخاطبة ولم يؤهل لنظير هذه المكاتبة آتبت هذه األلقاب مع الجانب الكريم وخوطب   : لقـا
   . باإلمارة إن لم يسمح له بالمخاطبة بالملك

رمان أجل لدى ولعل مكاتبته بالجناب مع هذه األلقاب آما ذآر ومخاطبته باإلمارة أولى ألنه إذا آان بنو ق  : قال في التثقيف
ملوآنا ومكاتباتهم بالدعاء والمجلس العالي فيتعين حيث هو أآبر منهـم أن يكـون هـو أعلـى منهـم رتبـة فـي المكاتبـة بدرجتين 

   . الجناب الكريم  : وهي

   . هذا هو األولـى عنـدي  : قال

   . اآلتي ذآره ويرتفـع قـدره علـى مـن بتلك البالد جملة وهـذا آلـه إنمـا آـان قبـل أن يعلـو قدر ابن عثمان صاحب برسا  : قلـت

   . أما بعد ارتفاعه وانحطاطهم دونه فينبغي أن ينظر في قدر المكتوب إليه ويكتب إليه بحسب ما تقتضيه الحال

   . صاحب طنغزلو  : الثاني

عالـي األميـري ولـم يذآـر العالمـة إليـه قـال فـي صدرت هذه المكاتبة إلى المجلـس ال  : ورسم المكاتبة إليه  : قال في التعريف
   . التثقيـف والـذي وجدتـه مسطورًا في مكاتبته االسم والسامي بالياء

   . صاحـب تـوازا  : الثالـث

على  وهـو فـي المكاتبـة نظير صاحب طنغزلو ولم يزد على ذلـك غيـر أنـه ذآـر أن اسمـه فـي زمانه آان  : قـال فـي التعريـف
   . أرينه وذآر في التثقيف أنه لم يقف على رسم مكاتبة سوى ذلك

   . صاحب عيدلي  : الرابع

   . قد ذآر في التعريف أن اسمه في زمانه دندار أخو يونس صاحب أنطاليا

   . صدرت والعالي  : وأنه نظير صاحب توازا في المكاتبة فتكون المكاتبة إليه

   . على رسم مكاتبة إليه سوى ذلك إال أنه ذآر بعد ذلك صاحب عدليوولم أقف   : قال في التثقيف

  : وقال أن المكاتبة إليه االسم والسامي بالياء وذآر أن المقر الشهابي بن فضل اهللا لم يتعرض إلى ذآـره فـي التعريـف ثـم قـال
   . وقد تكون هي عيدلي المقدم ذآرها وإنما تكررت بتغيير الحروف

   . رر هل لهما اثنان أو واحدقال ولم يتح

   . صاحب آصطمونية وهي قسطمونية  : الخامس
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   . قال في التعريف وآانت آخر وقٍت لسليمان باشـا وآـان أميـرًا آبيـرًا آثيـر العـدد موفـور المـدد ذا هيبـٍة وتمنـع

   . اضيـه وآـان فـي حياتـه منفـردًا بمملكـة سنـوبوورث ملكه ابنه إبراهيم شـاه وآـان عاقـًا ألبيـه خارجـًا عـن مر  : ثم قال

   . قال وهي اآلن داخلة في ملكه منخرطة في سلكه

   . أدام اهللا تعالى نعمة المجلس العالي األميري بأآمل األلقاب وأتم ما يكتـب فـي هـذا البـاب  : وذآر أن رسم المكاتبة إليه

   . الدين بن النشائي وأمين الدين خضر مثل ذلك وأن العالمة إليه أخوه وذآـر فـي التثقيـف نقـًال عن القاضي ناصر

   . صاحب فاويا  : السادس

   . قال في التعريف وهو يعني في زمانه مراد الدين حمزة وهو ملك مضعـوف ورجـل بمجالـس أنسه مشغوف

   . ري بالياءصدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي األمي  : ورسم المكاتبة إليه  : قال

   . وقال في التثقيف وهو غير بعيد

   . صاحب برسا  : السابع

   . وقـد ذآـر فـي التعريـف أنـه فـي زمانـه أرخـان بـن عثمـان

   . ثـم قـال وهـو نظيـر صاحب فاويـا فـي المكاتبـة فتكـون مكاتبتـه السامـي باليـاء

وقـال فـي التثقيـف ولـم أطلـع علـى رسـم المكاتبة إليه غير ذلك إال أنه ذآر في الفصل األول من الباب الرابع في الكالم على 
   . مكاتبات الحكام أرخان بن عثمان

   . إن لقبه سيف الدين  : وقال

لـك والممالـك أن األمـر قـد آل فـي بني عثمان إلى وقـد تقـدم فـي الكلـام علـى المسا  : ثم قال ويقال إنه صاحب برسا وذآر قلـت
أرخان بن عثمـان جق ثم إلى ابنه مراد بك وأنه اتسع ملكه وجاوز في الفتح الخليج القسطنطيني حتى قـارب خليـج البنادقـة ثـم 

رمان وسائر الترآمان في إلـى ابنـه أبـي يزيـد فـزاد فـي الملـك على ما آان بيد أبيه وتزوج في بني قرمـان ودخـل بنو ق
طاعته ولم يبق خارجًا عن ملكه إال سيواس فإنها آانت مع قاضيها إبراهيم المتغلب عليها ولم يزل ذلك حتى قصده تمرلنك 

   . وأسره ومات في يديـه وملـك بعـده ابنـه سليمـان جلبـي

هـو القائـم بهـا اآلن وآانت المكاتبة قد استقرت ثـم مات وملك بعده أخوه محمد بن أبي يزيد بن مراد بك بـن عثمـان جـق و
   . إلى أبي يزيد في األيام الظاهرية برقوق

   . صاحـب أآبـرا  : الثامـن

أنه آان في زمانه دمر خان بن قراشي وذآر أن مكاتبيه نظير مكاتبة صاحب برسا يعني السامي بالياء   : قـد ذآر في التعريف
   . أنه لم يقف على سوى ذلك  : وذآر في التثقيف

   . صاحـب مرمـرا  : التاسـع

   . أنـه في زمانه آان بخشي بن قراشي  : وقـد ذآـر فـي التعريـف



 

744 
 

   . صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي  : رسم المكاتبة إليه وقال إن

وقد تقدم في المسالك والممالك أن هذه البلدة آانت جزيرة بالخليج القسطنطيني بها مقطع رخام وأن النصارى غلبوا   : قلت
   . صاحب مغنيسيا  : العاشر

   . تبـة إليـه السامـي باليـاءإن المكا  : أن اسمـه صاروخـان وقـال  : ذآر فـي التعريـف

أنهـا صـارت بعده إلى ابنه إسحاق بن صاروخان وأنه آتب إليه في شوال سنة سبع وستين وسبعمائة   : وذآـر فـي التثقيـف
   . باالسم والسامي بالياء

   . صاحـب نيـٍف  : الحـادي عشـر

صاحب مغنيسيا المقدم ذآره وذآر أن رسم المكاتبة إليه مثل أنه في زمانه آان علي باشا أخو صاروخان   : ذآـر في التعريف
   . أخيه المذآور فتكون صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالي

   . صاحـب برآي  : الثانـي عشـر

   . أنها في زمانه آانت بيد ابن أيدين ولم يصرح باسمـه  : ذآر في التعريف

أنه لم يقف له على مكاتبة   : ـى نعمـة المجلـس العالـي باأللقـاب التامـة وذآر في التثقيفوقـال أن المكاتبـة إليـه أدام اللـه تعال
   . غير ذلك

   . صاحب فوآه  : الثالث عشر

أنه آان في زمانه أرخان ابن منتشا وأن المكاتبة إليه نظير صاحب برآي فتكون الدعاء مع العالـي   : ذآر في التعريف
   . أنه لم يقف في مكاتبته على غير ذلك  : ـًا وذآـر فـي التثقيفباأللقـاب التامـة أيض

   . صاحـب أنطاليـا  : الرابـع عشـر

ذآـر فـي التعريـف أنـه آـان فـي زمانه اسمه خضر بن يونس وقال أن اسم المكاتبة إليه صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس 
   . العالي

ذآور آان يلقب سنان الدين وأنه استقر بعده دادي بك ثم استقر بها آخرًا محمـد أن خضر بن يونس الم  : وذآر في التثقيف
المعروف بكاجوك وذآر أن المكاتبة إليه أخوه والدعاء العالي ثم قال وهو األصح ألنه آخر ما استقر عليه الحال في مكاتبته 

   . وآتب به إليه

   . صاحب قراصار  : الخامس عشر

هـذه المكاتبـة إلـى المجلـس السامـي بـال يـاء وذآـر   : ن في زمانه اسمه زآريا وأن رسم المكاتبـة إليـهذآر في التعريف أنه آا
   . أنـه لـم يطلـع علـى مكاتبـة إليه سوى ذلك وأنه لم يكتب إليه شيء في مدة مباشرته  : فـي التثقيـف

   . صاحب أرمناك  : السادس عشر

أن اسمـه عـالء الدين سليمان   : أنها آانت في زمانه بيد ابن قرمان ولم يصـرح باسمـه وذآـر فـي التثقيـف  : ذآر في التعريف
وذآر   " أدام اهللا تعالى نعمة المجلس العالي بأآمل األلقاب وأآبرها وأجمعها وأآثرها   : ورسم المكاتبة إليه  : قال في التعريف
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آخـر مـن استقـر بهـا في شوال سنة سبَع وستين وسبعمائة عالء الدين علي بك بن قرمان ووافق علـى رسـم فـي التثقيـف أن 
   . المكاتبـة المذآـورة

   . إن العالمـة إليـه أخـوه وتعريفـه فلـان بـن قرمان  : وقـال

برهـا قـدرًا وأفتكهـم نابًا وظفرًا األمير بهاء وإلخوة صاحبها ابن قرمان المذآور رسـوم فـي المكاتبـات فأآ  : قال في التعريف
   . الدين موسى

وقد تقدم في الكالم على المسالك والممالك في المقالة الثانية أنه حضر إلى األبواب السلطانية وحج مع الرآب الشريف ثم عاد 
سلطان في آتابة منشور بما يفتحه من إلى األبواب السلطانية وأجلس في المرتين مع أمراء المشورة وأشرك في الرأي وسأل ال

   . بالد األرمن فكتب له

   . واستقرت المكاتبة إليه مثل مكاتبة أخيـه  : قال في التعريف

   . أمـا بقيـة بنـي قرمـان فدونهمـا فـي المكاتبـة  : قـال

   . واعلـم أن صاحـب التثقيـف قـد زاد على ذلك من أمراء هذه البالد ستة نفر

   . الحاآـم بالعاليا  : أحدهـم

وذآر أنه آان اسمه حسام الدين محمود بن عالء الدين وأنه آتب إليه في شوال سنة سبع وستين وسبعمائة أخوه والدعاء 
   . والعالي في قطع العادة

  : لعادة والده والدعاءصاحب بالط ورنحر ذآر أنه آان بها أمير موسى بن إبراهيم بن منتشا وأن المكاتبة إليه في قطع ا  : الثاني
   . والمجلس العالي

   . صاحـب أآـردور وهي أآردون  : الثالـث

ذآر أنه آان بها إلياس بن مصطفى من بني حميد وأن رسم المكاتبة إليه على ما استقر عليه الحال عندما آتب إليه في شوال 
   . سنة سبع وستين وسبعمائة والده والسامي بالياء

   . ـب أيـا سلـوقصاح  : الرابـع

   . ذآـر أنـه آـان بهـا عيسـى بن أيدين وأنه آتب إليه في شوال من السنة المذآورة أيضًا

   . صاحب يلي شار  : الخامس

   . إن المكاتبة إليه االسم والسامي بالياء  : ذآر أنه آان بها األمير محمد ولم يذآر نسبته وقال

   . ان بـن منتشـا ذآر أنه ممن استجدت مكاتبته في شوال سنة سبع وستيـن وسبعمائـةاألميـر ذروان بـن آرمـ  : السـادس

   . واعلـم أنـه قـد زاد فـي التثقيـف ذآـر مكاتبـة جماعـة لم أتحقق هل هم من أهل هذه البالد أم من غيرها

   . قطع الثلث والسامي بالياء منهم صاحب قلعة الحنفاء ذآر أنه آان اسمه سيف الدين قويجي وأن المكاتبة إليه في

   . ومنهم صاحب قلعة الجوز في قطع الثلث االسم والسامي بالياء وتعريفه اسمه
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   . استجدت الكتابة إليه في شوال سنة سبع وستين وسبعمائة وآتب إليه االسم والسامي بغير ياء  : ومنهـم صاحب بكجرى

   . األمير ومنهم الحاآم بقلعة أبيض آتب إليه االسم ومجلس

   . ومنهم الحاآم بقلعة نعمة آتب إليه االسم ومجلس األمير أيضًا

   . وهي أشنو آتب إليه آذلك  : ومنهم الحاآم بقلعة أشنى

على أنـه قـد ذآـر منهـم جماعـة أيضـًا ليسـوا مـن أهـل هـذه البلـاد جملـة منهـم نائـب خلـاط وصاحب موغان وهي موقان 
   . والحاآم بإسعرد وهي سعرت وصاحب قيشان وهي قاشان

ان مـن عـراق العجـم وقـد تقدم أن خالط من أرمينية وموقان من أرمينية وإسعرد من ديار ربيعة من الجزيرة الفراتية وقاشـ
   . وبالجملـة فقـد خلـط فـي التثقيف في البلدان تخليطًا آثيرًا وخلط بعض أقاليم البالد ببعض

قد تقدم في صدر الكالم على المكاتبات ذآر أصول يعتمدها الكاتب في آتبه تعم الكتب السلطانية وغيرها وأنا أذآر هنا   : قلت
ن السلطان على النمط الجاري عليه االصطالح اآلن ليسهل القصد إليها لقربها ويحصل ما يختص منها بالكتب الصادرة عـ
مقادير قطع الورق قد تقدم في الكالم على مقادير قطع الورق المستعملة في دواوين   : أولها  : الغرض من ذلك بذآر تسعة أمور

قطع البغدادي الكامل وقد مر أنه يكتب   : أحدهما  : اديراإلنشاء جملة والذي يختص منها بالكتب الصادرة عن السلطان أربعة مق
   . فيه للقانات

   . قطع النصف وفيه يكتب إلى أآابر الملوك ممن دون القانات  : وثانيها

   . قطع الثلث وفيه يكتب إلى الرتبة الثانية بعد الملوك  : وثالثها

   . قطع العادة وفيه يكتب إلى أصاغر الملوك والوالة غيرهم  : ورابعها

العنوان قد تقدم في مقدمة الكتاب أن الذي آان يكتب عنوانات الكتب السلطانية في الزمن المتقدم هو صاحب ديوان   : الثانـي
الكتب السلطانية أن يكون المكتوب فيها اإلنشاء دون غيره أما اآلن فإن آاتب آل آتاب صار هـو وقد جرت العادة في عامة 

هي ألقاب المكتوب إليه ونعوتـه التـي فـي صـدر المكاتبـة فـي الباطـن ثـم يدعـى للمكتوب إليه في آخر األلقاب الدعوة التي 
بها المكاتبات  أعز اهللا أنصاره أو ضاعف اهللا نعمته وما أشبه ذلك من األدعيـة التـي تفتتح  : صدر بها الدعاء في الصدر مثل

فإن آان الكتاب مفتتحًا بالحمدلة أو بلفظ من فالن آتب في العنوان األلقاب التي في صدر الكتاب بعد ذلك ثم بعد الدعاء يخلي 
   . بياضًا قليًال ثم يذآر تعريف المكتوب إليه مثل صاحب فالنة ونحو ذلك مما تقدم ذآره من التعريفات

   . م الباطن في الدقة والغلظوتكون آتابة العنوان بنظير قل

   . وتكون أسطره متصلة من أول عرض الدرج إلى آخره وأسطره متالصقة متتالية

   . الطـرة التـي يكتـب فيهـا تعريـف المكتـوب إليـه والعالمـة التـي يكتبهـا المكتـوب عنه والسبب في آتابته  : الثالـث

لدرج في الجانب األيمن إلى فالن وفي الجانب األيسر بسبب آذا وآذا وفي وقـد جرت العادة في ذلك أنه يكتب في رأس ا
الوسط العالمة التي يعلمها السلطان مثل أخوه أو والده أو اسمه لينظـر عنـد عالمـة السلطـان علـى الكتـاب فيعلـم حال الكتاب 

أو رقاع أو غيرهما إال أن يكون الكتاب ويجري األمر في العالمة على هذا الرسم وتكون آتابتها بقلم الكتاب من ثلث 
   . بمختصر الطومار في قطع البغدادي فيكون بذلك بقلم الثلث

   . وهذه الطرة تقطع بعد أن يعلم على الكتاب
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البيـاض فـي أعلـى الكتـاب وقـد جـرت العادة في الكتب السلطانية أن العالمة إلى المكتوب إليه وإن آانت أخوه أو   : الرابـع
الده ترك فيها ثالثة أوصال بياضًا بما فيه من وصل العنوان ثم تكتب البسملة في رأس الوصل الرابع وإن آانت العالمة إليه و

االسم ترك وصالن بياضًا فقط وآتبت البسملة في أول الوصل الثالث ثم يكتب السطر األول من الكتاب على سمت البسملة 
اضًا ويكتب السطر الثاني على سمت األول في أواخر ذلك الوصل على قدر إصبعين مالصقًا لها ثم يخلى موضع العالمة بي

من آخره ثم يجعل بين آل سطرين أربعة أصابع مطبوقة إن آان القطع صغيرًا وإن آان القطع آبيرًا آان فيه قدر ربع ذراع 
ي الوسـط علـى بعـد قـدر إصبعيـن مـن السطـر أو نحوه بحسب المناسبة فإذا انتهى إلى آخر الكتاب آتب إن شاء اللـه تعالـى فـ

   . اآلخـر

ثـم يكتـب آتـب فـي التاريـخ آـذا مـن شهـر آـذا من سنة آذا وآذا ويكون في آخر ذآر الشهر سطر ومـن أول سنـة آـذا إلـى 
   . آخـر سطر

   . سب المرسوم الشريف فقطفإن آان بتلقي آاتب السر خاصة آتب ح  : ثم يكتب المستند على نحو البعد المذآور

وإن آان بتلقي آاتب السر وآتاب الدست من دار العدل آتب حسب المرسوم الشريف في السطر وتحته بقدر إصبع من دار 
   . العـدل الشريف في السطر

يـري الفالنـي وإن آان برسالة الدوادار آتب حسب المرسوم الشريف في سطر وتحته بقدر إصبـع برسالـة الجنـاب العالـي األم
الـدوادار الفالنـي بلقـب السلطـان ضاعف اهللا تعالى نعمته وإن آان من ديوان الخاص آتب حسب المرسوم الشريف في سطر 
وتحته من ديوان الخاص الشريف وإن آان بخط السلطان بأن آتب على القصة بالخط الشريف آتب حسب الخط الشريف في 

   . سطر واحد

ائب الكافل آتب باإلشارة العاليـة األميريـة الكبيريـة الفالنيـة فـي سطـر وآتـب تحتـه بقـدر إصبـع آافل وإن آان بإشارة الن
   . الممالك الشريفة اإلسالمية أعالها اهللا تعالى

در إصبـع أستـاد وإن آان بإشارة أستاد الدار آتب باإلشارة العاليـة األميريـة الكبيريـة الفالنيـة فـي سطـر ثـم يكتـب تحتـه بقـ
الـدار العالية أعالها اهللا تعالى على أنه قد تقدم في األلقاب أن آتابتهـم أستـاد الـدار هـو عـرف جـرى عليـه اصطالحهم وأن 

   . الصواب فيه إستدار بغير ألف بعد التاء

ن آتابـة المستنـد آتـب الحمدلة وتكون آتابة المستند ببياض من جانبيه سواء آان سطرًا واحدًا أو سطرين ثم إذا فرغ مـ
والصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم في سطر آامل على بعد قدر إصبعين من المستند ثم يكتـب الحسبلـة علـى قـدر 

   . إصبعيـن مـن سطـر الحمدلـة والتصلية

يـم بـن شيـٍث أن موضعهـا من ثلث السطر األخير وقـد تقـدم فـي الكلـام علـى الخواتـم فـي المقالـة الثالثـة نقـًال عـن عبـد الرح
   . من أوله إلى حين تنتهي آتابتها

قـد ذآـر ابـن شيـٍث فـي معالـم الكتابـة أنـه ال يكتـب فـي حواشـي الكتـب السلطانيـة لـأن فـي ذلـك شحـًا بالـورق   : الخامـس
ـك بـل قـد يستقبـح ذلـك فـي غير السلطان آما سيأتي ذآره في وذلـك ممـا ال يليـق بالسلطـان وال خفـاء فـي استقبـاح ذل

   . اإلخوانيات

العالمـة السلطانيـة علـى المكتـوب فـي بيـت العالمة من البياض السابق ذآره قد ذآر في التعريف أن أآبر من يكتب   : السـادس
ه ومن دون ذلك االسم الشريف أما الغرباء آملوك إليه من األمراء والمماليك البيت الشريف فترجمته بالخط الشريف ووالد

   . المسلمين والعربان وأآابر القضاة وأهل الصالح األآابر فترجمته بالخط الشريف أخوه ومن دون ذلك االسم الشريف

الولد ولمن والـذي استقـر عليـه الحـال آخـرًا في زماننا أن ألآابر األمراء من النواب وغيرهم أخوه لرفعة مكان األخ على 
دونهم والده ولمن دون ذلك االسم وباقي الحال على ما ذآره وقد سبقت ترجمـة آـل مكتـوب إليـه فـي الكلـام على المكاتبة 

   . إليه
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   . وأما القانات الكبار فقد تقدم بالكالم على المكاتبة إليهم أنه تكتب لهم طغراة باأللقاب السلطانية فوق البسملة

الكتب السلطانية قد تقدم في صدر الكالم على المكاتبات نقًال عن ابن شيث مـن آتـاب الدولـة األيوبيـة أن آتـب طي   : السابع
السلطـان يكون طيها في عرض أربعة أصابع وأن مقتضى ذلك أن آتب السلطان بالديار المصرية آانت تطوى على هذه 

يـه الحـال آخـرًا أنهـا يجعـل طيهـا فـي صـورة أنبـوب القنـاة وال الهيئة آما في آتب أهل المغرب اآلن والـذي استقـر عل
   . تضغـط في طيها لتكون نبيلة تعظيمًا ألمر السلطان وإجالًال لقدره

ختم الكتاب قد تقدم في الكالم على الخواتم واللواحق في المقالة الثالثة أن الكتب السلطانية آانت تختم بسحاءة ويطبع   : الثامن
   . ا بطين أحمر يأتي به من سيراف وتختم بخاتم آما تختـم المغاربـة الـآنعليه

أما اآلن فقد استقر الحال على أن الكتب تلصق بالنشا أو في ما معناه من الكثيـراء ونحوهـا وقـد سـأل الشيـخ جمـال الديـن بـن 
وقـوع بعـض آتـاب دمشـق فـي حقـه عمـن غيـر طيـن  نباتـة فـي رسالته التي آتبها إلى الشهاب محمود رحمه اهللا حين بلغـه

الختـم بالنشـا ولـم أقـف علـى الزمان تغير ذلك وال من غيره على أني حللت معظم أسؤولة هذه الرسالة في خلـال هـذا الكتاب 
   . مفرقة في مواضعها

عظماء الملوك آالقانات ببالد الشرق أو ملوك بالد  أن الكتـب الصـادرة عـن األبـواب السلطانيـة إن آانت إلى حد من  : التاسـع
الغرب ونحوهم ممن يتعانى البالغة في الكتب الصادرة عنه آتبت مسجوعة آلها وإن آانت إلى صغار الملوك والحكام آتبت 

و جلوس غير مسجوعة وإن آانت إلى أحد من أهل المملكة فإن آانت في أمر بعد وقوعه آالكتابة بالبشارة بوفاء النيل أ
السلطان على التخت ألول مرة أو برئه من المرض أو والدة ولد له أو البشارة بفتح أو اإلعالم برآوب الميدان أو اإلنعام 

   . بخيل أو نحوها آتبت مسجوعة وإال آتبت مرسلة غير مسجوعة

لى ملوك الكفر المكاتبة إلى ملوك الطرف الثاني في المكاتبة عن ملوك الديار المصرية على المصطلح المستقر عليه الحال إ
مـن الـروم والفرنـج والكـرج والحبشة وغيرهم إذ   : الكفر واعلم أن ملوك الكفر المكاتبين إلى هذه المملكة جميعهم نصارى

   . آانوا هم المستولين على أآثر الممالك

   . أما اليهود فإنهم لم يبق لهم مملكة معروفـة بـل هـم تحت الذمة أين آانوا

   .  " ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال بحبل من اللـه وحبـل مـن النـاس   "   : قال تعالى

قـال فـي التعريـف وجميع الكتب المكتوبة إلى ملوك الكفر ال يشملها الخط الشريف أصًال بل يكتب فوق البسملة في الكتاب 
من السلطان األعظـم الملـك الناصـر مثـًال   : بخط الكاتب عوض العالمة الشريفة أسطر قصيرة ببياض من الجانبين ما صورته

ـط المثاغـر المؤيـد المظفـر المنصور الشاهنشاه فالن الدنيـا والديـن سلطـان اإلسلـام والمسلميـن العالـم العـادل المجاهـد المراب
محيـي العـدل فـي العالميـن وارث الملك ملك العرب والعجم والترك ظل اهللا في أرضه القائم بسنتـه وفرضـه إسكنـدر الزمان 

م واألمصار مبيد الطغاة والكفار حامي الحرمين والقبلتين جامع آلمة مملك أصحاب المنابر والتخوت والتيجان واهب األقالي
اإليمان ناشر لواء العدل واإلحسـان سيـد ملـوك الزمان إمام المتقين قسيم أمير المؤمنين أبي فالن ابن السلطان الشهيد الملك 

   . الفالني الفالن خلد اهللا سلطانه ونصر جنوده وجيوشه وأعوانه

ويكـون فـي الطـرة بعـد وصليـن بياضـًا مـن أول الكتـاب بهامـش جيـد من الجانبين يمنة   : ي التثقيـف فقـالوأوضح ذلـك فـ
ويسرة ويكونان على قدر بياضهما سواء تقدير أربعة أصابع فأآثر من آل جانب من الورق العريض وفي قطع العادة دون 

تقدير إبهام أو أزيد منه بشيء يسير وإذا انتهت األلقاب يترك بعدها وصًال ذلك وتكون األسطر متقاربة مـا بينهمـا مـن البياض 
   . أبيض ثم يكتب البسملة الشريفة وبعدها رسم المكاتبة للمكتوب إليه

   . الطرف الثالث في المكاتبة إلى من وراء بحر القرم وهو صاحب البلغار والسرب

   . وهي بالد في نهاية الشمال
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   . راي وقد ذآر في التعريف المكاتبة إليه في المكاتبة إلى جملة ملوك المسلمينمتاخمة لصاحب الس

إن صاحبها يظهر االنقياد لصاحب السراي وإنه أرسل رسله تطلب له األلوية من األبواب السلطانية فجهزت إليه مع ما   : وقال
   . جرت به العادة من السيف والتشريف والخيل المسرجة الملجمة

أعز اهللا نصر الجانب الكريم العالي الملكي األجلي الكبيري العالمي العادلي   : اسم المكاتبة إليه على ما آتب إذ ذاك وذآر أن
المجاهدي المؤيدي المرابطي المثاغري األوحدي سيف اإلسالم والمسلمين ناصر الغزاة والمجاهديـن زعيـم الجيـوش مقدم 

   . ير المؤمنينالعساآر جمال الملوك والسالطين ذخر أم

المقصد األول في المكاتبة إلى ملوك الكفار ببالد   : ثم هذا الطرف يشتمل على أربعة مقاصد مشتملة على الجهات األربع
   . مملكة الكرج من النصارى الملكية  : الشرق وجملة من بها من ملوك النصارى المكاتبين عن هذه المملكة مملكتان األولى

وموقع هذه البالد بين بالد الروم وبين بالد أرمينية   : ويقال في المسلمين الكرد وفي النصارى الكرج وقال  : قال في التعريف
وهي بالد جليلة ومملكة مفخمة وآأنها متقطعة بين البالدين ولها ملك قائم وبها ملك دائم وأمها مدينة تفليس وسلطان بنت 

ليها ويرالغه تصل إليها إال أنه ال يطغى بها سيله وال تجوس خالل ديارها للحرب المضرمة هوالآو بمملكة إيران يحكم ع
  : خيله وإنما له بها تومان اتخذه سدادًا لثغرها وقيامًا ألمرها منزلهم فسيح بواديها أهل حل وترحال وتنقل من حال إلى حال قال

صرعة الشيخ محمود بن جوبان وآان باسًال ال يطاق ورجًال مر وآخر من آان له في هذه البالد سمعة وأقيلت به للمهابة 
المذاق لما جرت الكائنة ألبيه الذ بالسلطان أزبك قـان ثـم لـم تطـل لـه مـدة وال انفرجت له حلق شدة وأتاه أجله وما استطاع 

   . رده

ر الهوالآوهية عتاد وذخر ولهم بهم وثوق وعسكـر الكـرج صليبـة ديـن الصليب وأهل البأس والنجدة وهم للعساآ  : ثـم قـال
وعليهم اعتماد وال سيما ألوالد جوبان وبنيه وبقايا مخلفيه لسالف إحسان جوبان إليهم ويد مشكورة آانت له عندهم وآان 

صديقًا لملكهم برطلمـا يغـرس عنـده الصنائـع ويسترعيـه الودائـع فكـان أخـص خصيص به وأصدق صديق له يدعوه للمهم 
   . يستصرخ به في الملم ويعده رداءًا لعسكره ومزيًال لمنكرهو

وبرطلما المذآور عهدي به حي يرزق من أجل ملوك النصرانيـة وأعـرق أنسـاب بنـي المعموديـة وقـد   : وعقب ذلك بأن قال
ـرزت األوامـر المطاعـة بإعادتهـا آـان آتـاب األبـواب السلطانيـة بسبـب آنيسـة المصلبة وأن ترفـع عنهـم األيـدي المتغلبـة فب

عليهـم وآانـت قـد أخذت منهم وهي بظاهر القدس الشريف واتخذت مسجدًا وعز هذا على طوائف العلماء والصلحاء وإن لم 
   . إنه آان يحسن لجوبان قصد البالد ويبذل له عليه الطارف والتالد  : يعمل هذا سدى قيل

أدام اللـه تعالى بهجة الحضرة العلية حضرة الملك الجليل الهمام الباسل الضرغام السميدع   : وذآـر أن اسـم المكاتبـة إليـه
الكرار الغضنفر المتخت المتوج العالم في ملته العادل في رعيته بقية ملوك األغريقية سلطان الكرج ذخر ملك البحار والخلج 

الـروم وإيـران سليـل اليونـان خالصـة ملـوك السريـان بقيـة  حامي حمى الفرسان وارث آبائه في األسرة والتيجان سياج بلـاد
أبنـاء التخـوت والتيجان معز النصرانية مؤيد العيسوية مسيح األبطال المسيحية معظـم البيـت المقـدس بعقـد النيـة عمـاد بنـي 

   . ك والسالطينالمعمودية ظهير الباب بابا رومية مواد المسلمين خالصة أصدقاء المقربين صديق الملو

وحمى ملكه بوده ال بجنده وبوفاء بعهده ال بجيشه ومد بنده وبما عندنا من   : وهـذا دعـاء أورده فـي التعريف يليق به وهو
سجايا اإلحسان ال بما يظن أنه من عنده وبما في رأينا الموري ال بما يقدح النار من زنده وربما قيل مصافي المسلمين بدل 

   . مواد المسلمين

أما في التثقيف فقد ذآر أن في للكرج ملكين أحدهما صاحب تفليس المقدم ذآره وذآر أنه آان اسمه إذ ذاك داود الثاني الحاآم 
بسخوم وأبخاس وهما مدينتان على جانب بحر القرم من الجانب الجنوبي آما تقدم ذآره في الكالم على المسالك والممالك في 

   . ـا إذ ذاك ديـادانالجانب الشمالي وسمي صاحبه
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أطال اهللا تعالى بقـاء حضرة الملك الجليل المكرم الخطير الباسل الهمام   : ورسم المكاتبة إلى آل منهما في قطع النصف  : قال
المقدس الروحاني فالن عز األمة المسيحية آنـز الطائفـة الصليبيـة فخـر ديـن النصرانيـة ملـك الجبـال والكرج والجرجان 

   . ق الملوك والسالطينصدي

   . وتعريف آل منها ملك الكرج

وقـد ذآـر القاضـي المرحوم شهاب الدين بن فضل اهللا في المكاتبة المذآورة من التغيرات ما ال حاجة إلى ذآره ألن   : ثـم قـال
   . ما ذآرته هو المستقر في المكاتبة إليه إلى آخر وقٍت

شهابي بن فضل اهللا مرعي الجانب بمماألة التتر وانضمامه إلى جوبان آما تقدم اإلشارة إليه وذلك ألنه في زمن المقر ال  : قلت
فكانت المكاتبة إليه إذ ذاك أعلى وأفخم فلما زالت دولة التتر مـن إيـران وحمـدت قسوتهـم انحطـت رتبـة المكاتبـة إلـى ملـك 

   . الكـرج عـن هـذه الرتبـة

   . والممالك في الكالم على مدينـة تفليـس أنهـا مـن أقليـم أران وأنهـا آانـت قـد فتحهـا المسلمـونثـم قـد تقـدم في المسالك 

ثـم غلـب عليهـا الكـرج وملوآهـا فلـو عبر عن صاحبها بمتملك تفليس آما آان يعبر عن المستولـي علـى سيـس مـن األرمـن 
   . برس على ما سيأتي ذآره على األثر إن شاء اهللا تعالىبمتملـك سيـس وعـن المستولـي علـى قبـرس بمتملك ق

مملكـة األرمـن وقاعدتهـا مدينـة سيـس قبـل فتحهـا وقد سبق في الكالم على مدينة سيس عنـد ذآـر مضافـات حلـب   : الثانيـة
ا وأنها آانت تسمى في زمن الخلفاء فـي الكلـام على الممالك الشامية في المسالك والممالك ذآر حدود هذه البلـاد وبيـان أحواله

بالد الثغور والعواصم وأنها آانت بأيدي المسلميـن وأهلهـا نصـارى أرمـن وعليهـم جزيـة مقررة يؤدونها إلى الملوك على أن 
فت آانت طاعتهم آخرًا لبقية الملوك السالجقة ببالد الروم والعمال والشحاني على بالدهم من جهة الملك السلجوقي حتى ضع

تلك الدولة وسكنت شقاشق تلك الصولة وانتدب بعضهم لقتال بعض وصارت الكلمة شورى والرعية فوضى وشوامخ المعاقل 
مجاًال للتخريب والبالد المصونة قاصية من الغنم للذيب وطمع رئيس النصارى بهذه البالد حينئذ فيها واستنسـر بغاثـه واشتـد 

اقه ومتاعًا ال حامية له فمأل منه أوساقه فاستولى على هذه البالد وتملكها وتحيف مواريث إنكاثـه ورأى سوامًا ال ذائد عنه فس
   . بني سلجوق واستهلكها

   . زذآر في مسالك األبصار أن آبيرهم آان يسمى قليج بن الون

نهر جاهان وأمها آياس وآان وقـد أخـذ في أخريات األيام الناصرية يعني محمد بن قالوون بالد ما وراء   : قـال فـي التعريـف
قد أخذ بعض ذلك أيام الملك المنصور الجين واستنيب به أستدمر الكرجـي ثـم أعيـدت إلـى األرمـن بمواطـأة أستدمـر حيـن 

   . قتـل الجيـن وضعفـت الدولة

من أصناف ثم حط لهم  وذآر أنه قرر علـى األرمـن لملـوك الديار المصرية قطيعة مقررة بلغت ألف ألف ومائتي ألف درهم
   . منها ثم صاروا بعد ذلك بين طاعة وعصيـان

وذآـر أنـه آـان لملـوك البيـت الهوالآوهي عليهم حكم قاهر وله فيهم أمر نافذ قبل ضعف شوآتهم ولين قسوتهم وخلـو غابهـم 
إلى أن ملكهـا يومئـذ صاهـر صاحـب لو تمكنوا من دمشق لمحوا آثارها وأنسوا أخبارها ثم أشار   : مـن قسورتهـم ثـم قـال

قبـرس ليتقوى به وأنه مع ذلك أوصى سلطاننا صاحب مصر على إبنـه بوصيـة أشهد عليها أهل مملكته وجعل ذلك وسيلة 
   . لبقاء دولته وآتب له تقليد عوضًا عن أبيـه وجهـز إليـه وألبـس التشريـف فلبـس وقبـل الـأرض بـه وخـدم

   . ومن ملك منهم سمـي التكفـور سمة جرت عليهم منذ آانوا وإلى اآلن  : قـال فـي التعريـف

وعندي نظر في دعواهم ذلك إذا آان أهل   : وملكهم ملك عريق من أبناء الملوك يزعم أن أصله من البيت القسطنطيني قال  : قال
معتقدهم معتقد اليعاقبـة أو مـا يقاربـه وبيـن ذلك البيت هم صليبة الروم ومعتقدهم معتقد الملكانية والبيت التكفوري أرمن و

   . المعتقديـن بعـد عظيم وبون ناء
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وقد ذآر في التعريف أن اسمه ليفور بن أوشير وذآر أن رسم المكاتبة إليه صدرت هذه المكاتبة إلى حضرة الملك الجليل 
المسيحية ذخر األمة النصرانية عماد بن المعمودية  البطل الباسـل الهمـام السميـدع الضرغام الغضنفر فالن بن فالن فخر الملة

   . صديق الملوك والسالطين

وفقه اهللا تعالى لطاعة يكنفه ذمامها وبقية مصارع السوء التزامها وتجري له بسالمة   : وهذه أدعية ذآرها في التعريف تناسبه
   . في النفس والمال أحكامها

وال عدم من منننا الكرم الذي أجاره واألمن الذي أمن جاره واألمان الذي وسع عليه وجاره والعفو الذي وقاه في الدنيا   : آخر
   . قبل اآلخرة نارًا وقودها الناس والحجارة

   . ف ما يهديهأبقـاه اللـه لـوالء يبديـه وفـرض من الخدمة يؤديه ديٍن في ذمته من الوظيفة يقوم به مع طرائ  : آخـر

أراه اهللا ما يستدفع به من مواضي السيوف البالء إذا نزل والسمهري الذي ال يرويه البحر إذا نهل والسيل الذي ال يقف   : آخر
   . في طريقه شيء وال يمشي على مهل

رة آل سبيل وصد عنه صان اهللا تعالى بمصانعته من أهل ملته آل قبيل وأمن اهللا بمداراته من خوف جيوشنا المنصو  : آخر
   . بصدق صداقته بعث جنودنا الذي ال يرد وأوله بالفرات وآخره بالنيل

وال زال يتوقـى بطاعتـه بوادر األسنة وعوادي الخيل موشحة باألعنة وعيث الجيش حيث ال يبقى إال أحد األقسام   : آخـر
   . القتل أو األسر أو المنة  : الثالثة

سواء التعكيس وشر ما يزين لمثله إبليس وأخذ جنائب قالعه وأول تلك والـذي ذآـره في التثقيف أنه آان جنب اهللا رأيه   : آخـر
اسمه آستندين بن هتيوم وأن رسم المكاتبة إليه على ما آان استقر عليه الحال إلى حيـن الفتـوح فـي سنـة سـت وسبعيـن 

لى حضرة الملك الجليل المكرم المبجل المعظم المعزز الهمام الباسل فالن صـدرت هـذه المكاتبة إ  : وسبعمائـة فـي قطـع العـادة
بن فالن عز دين النصرانية آبير الطائفة الصليبية عماد بن المعمودية صديق الملوك والسالطين أدام اهللا نعمته وحرس مهجته 

   . مكاتبة مراتوآتبت أنا والجماعـة إليـه بهـذه ال  : تعلمه آذا وآذا وتعريفه متملك سيس قال

وقد بطلت هذه المكاتبة بفتح سيس حين فتحها قشتمر المنصوري نائب حلب في الدولـة األشرفيـة شعبـان بـن حسيـن فـي   : قلت
التاريـخ المقـدم ذآـره واستقـرت نيابـة فـي رتبة نيابة طرابلس ومـا فـي معناهـا ثم استقرت تقدمة عسكر في مضافات حلب 

   . آره في المسالك والممالك هناكعلى ما تقدم ذ

وإنما آان يقال له متملك سيس دون ملك سيس لما تقدم من أنها آانت أوًال بيـد المسلميـن ثـم وثـب عليهـا رئيـس األرمـن 
   . المقدم ذآره فملكها من أيدي المسلمين وهللا الحمد في إعادتها إلى يد المسلمين واستقرارها في جملة الممالك اإلسالمية

المقصد الثاني في المكاتبة إلى ملوك الكفار ببالد المغرب من جزيرة األندلس وما واالها مما هو شمالي األندلس من األرض 
الكبيرة قـد تقـدم في الكالم على المسالك والممالك من المقالة الثانية أن المسلمين آانوا قد افتتحوا جزيرة األندلـس فـي خليفـة 

عثمـان بـن عفـان رضـي اللـه عنـه وأنهـا أقامـت بأيدي المسلمين إلى رأس الستمائة من الهجرة ولم يبق منها  أميـر المؤمنيـن
بيد المسلمين إال غرناطة وما معها من شرق األندلس عرض ثالثة أيام في طول عشرة أيام وباقي الجزيرة على سعتها بيد 

صاحب طليطلة وما معها ولقبه األذفونش   : األول  : ك منهم أربعة ملوكأهل الكفر من نصارى الفرنج وإن المستولي على ذل
سمة على آل من ملك منهم وعامة المغاربة يسمونه الفنش وله مملكـة عظيمـة وعمالـات متسعـة تشتمـل علـى طليطلـة 

   . وقشتالـة وإشيبليـة وبلنسية وقرطاجنة وجيان وجليقية وسائر أعمالها

بونة وما معها وتسمى البرتغال ومملكته صغيرة واقعة في الجانب الغربي عرضًا له تشتمل على أشبونة صاحب أش  : الثاني
   . وغرب األندلس

   . صاحب برشلونة وأرغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة دانية وميورقة  : الثالث
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نة ينبلونة ويقال لملكهـا ملـك البشكنـس ووراء صاحب بيرة وهي بين عماالت قشتالة وعماالت برشلونة وقاعدته مدي  : الرابع
هـؤالء بالـأرض الكبيرة صاحب إفرنسة التي هي أصل مملكة الفرنج آمـا تقـدم فـي الكلـام علـى المسالـك والممالـك وملكها 

   . يقال له الريد إفرنس

لسطـوة وذآره أشهر في المغرب لقربه منهم وهو الملـك الكبيـر المطـاع وإنمـا األذفونـش هـو صاحـب ا  : قال في التعريف
   . وبعد الريد إفرنس

   . األذفونـش المبـدأ بذآـره  : الـأول  : والمكاتب منهم ملكان

وبيـده جمهـور األندلـس وبسيوفـه فنيـت جحاجحها الشمس وهو وارث ملك لذريق ولذريق هذا الذي أشار   : قـال فـي التعريـف
   . لـذي انتزعهـا المسلمـون من يده حين الفتح في صدر اإلسالمإليه في التعريف هـو ا

وحدثني رسـول األذفونـش بتعريـف ترجمـان موثـوق بـه مـن أهـل العدالـة يسمـى صـاح الديـن   : قال صاحب التعريف
د على هرقـل متوارث الترجمـان الناصري إن األذفونش من ولد هرقل المفتتح منه الشام وإن الكتاب الشريف النبوي الوار

عندهم مصون يلف بالديباج واألطلس ويدخر أآثر من ادخار الجواهر واألعالق وهو إلى اآلن عنهم ال يخرج وال يسمح 
   . بإخراجه ينظر فيه بعين اإلجالل ويكرمونه غاية الكرامة بوصية توارثها منهم آابر عن آابر وخلف عن سلف

ومكاتباته   : طمعـه فـي بلـاد مصـر والشـام فـي أخـرى ليالـي األيـام الفاطميـة ثـم قال وآـان األذفونـش ممـن قـوي  : قـال
متواصلة والرسل بيننا وبينه ما تنقطع على سواء مقاصده وخبث سره وعالنيته أهـدى مـرة إلـى السلطـان سيفـًا طويـًال وثوبـًا 

ا ما ال يخفى من استفتاح باب الشر والتصريح المعروف بالكناية فكان بندقيـًا وطارقـة طويلـة دقيقـة تشبـه النعـش وفـي هـذ
   . الجواب أن أرسل إليه حبل أسود وحجر أي أنه آلب إن ربط بالحبل وإال رمي بالحجر

قال في التعريف ورسم المكاتبة إليه أطال اهللا بقاء الحضرة السامية حضرة الملك الجليل الهمام األسـد الباسـل الضرغـام 
الغضنفـر بقية سلف قيصر حامي حماة بني األصفر الممنع السلوك وارث لذريق وذراري الملـوك فـارس البـر والبحـر ملـك 

طليطلـة ومـا يليهـا بطـل النصرانيـة عمـاد بـن المعمودية حامل راية المسيحية وارث التيجـان شبيـه مريحنـا المعمـدان محـب 
   . طين األذقنش سرقالنالمسلميـن صديـق الملوك والسال

دعاء وصدر يليقان به وآنـاه شـر نفسه وجناه ثمر غرسه ووقاه فعل يوم يجر عليه مثل أمس وأراه مقدار النعمة بالبحر الـذي 
   . تمنـع بسـوره وتوقـٍي بترسـه

ون أآتائب يخلفونها أم آتبًا وجداول أصدرناهـا إليـه وجنـد اللـه ال يمنعهـم مانـع وال يضـر بهـم فـي اهللا ما هو جامع وال يبال
   . تعرض لهم أم بحار ال تقطعها إال وثبًا

ووقاه بتوفيقه تالف المهج وآفاه بأس آل أسٍد لم يهج وحماه من شر فتنٍة ال يبل البحر الـذي تحصـن بـه ما يعقده غبارها   : آخر
   . من الرهج

   . أصدرناها إليه وأسنتنا ال ترد عن النحر وأعنتنا ال تصد بسوٍر وال ضرب من وراء البحر

   . وينبغي أن تكون في قطع النصف  : قلت

   . صاحب برجلونة ووهم في التثقيف فجعله هو األذفونش المقدم ذآره وقال إنه يلقب أتفونش دون الحاآم  : الثاني

ن ورسم المكاتبة إليه في قطع النصف بقلم الثلـث الكبيـر أدام اللـه تعالـى بهجـة الحضـرة الموقرة وهم طائفة الكيتال  : ثم قال
الملك الجليل المكرم المبجل الخطير البطل الباسل الهمام الضرغام الريد أرغون فالن نصير النصرانية فخر األمـة العيسويـة 

والبحور عماد المعمودية ظهير بابا رومية مالذ الفرسان جمال التخوت  ذخـر الملـة المسيحيـة حامي الثغور متملك السواحل
   . والتيجان صديق الملوك والسالطين صاحب برجلونة
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أما الريد فرنس فلم يرد له إال رسول واحد أبرق وأرعد وجاء يطلب بيت المقدس علـى أنـه يفتـح لـه ساحـل   : قال في التعريف
لإلسلـام بهمـًا ولـاة مـع والتـه والبالد مناصفة ومساجد المسلمين قائمة وإدارات قومتها دارة على قيساريـة أو عسقلـان ويكـون 

أنه يبذل مائتي ألف دينار تعجـل وتحمـل فـي آـل سنـة نظيـر دخـل نصـف البلـاد التي يتسلمها على معدل ثالث سنين 
ب من آتبة القبط آانوا صاروا رؤوسًا في الدولة بعمائم بيٍض ويطرف فـي آـل سنـة بغرائب التحف والهدايا وحسن هذا الكتا

وسرائر سود وهم أعداء زرق يجرعون الموت األحمـر وعملـوا علـى تمشية هذا المقصد وإن سرى في البدن هذا السم 
   . ي دهناءهذا مال جليل معجل ثم ماذا عسى أن يكون منهم وهم نقطة في بحر وحصاة ف  : وتطلب له الدرياق فعز وقالوا

وبلغ هذا أبي رحمه اهللا فآلى أن يجاهر في هذا ويجاهد بما أمكنه ويدافع بمهما قدر عليه ولوال الوى السلطان على رأيه   : قال
تقوم معي وتتكلم ولـو خضبـت منـا ثيابنـا بالدم وراسلنا قاضي القضاة القزويني الخطيب   : إن أصغى إلى أولئك األفكة وقال لي

جاد االستعـداد فلمـا بكرنا إلى الخدمة وحضرنا بين يدي السلطان بدار العدل حضرت الرسل وآان بعض أولئك فأجاب وأ
الكتبة حاضرًا فاستعد ألن يتكلـم وآذلـك استعدينـا نحـن فمـا استتـم آالمهـم حتى غضب السلطان وحمي غضبه وآاد يتضرم 

زيته وسكتنا نحن اآتفاء بما بلغه السلطان مما ورده بخيبته فصد ذلك عليهم حطبه ويتعجل لهم عطبه وأسكت ذلك المنافق بخ
والكـم أنتـم عرفتم ما لقيتم نوبة   : الشيطان وآفى اهللا المؤمنين القتال وردت على راميها النصال وآـان الـذي قالـه السلطـان

الء الترك وما آان يشغلنا عنكم إال قتال دمياط من عسكر الملك الصالح وآانوا جماعة أآراد ملفقة مجمعة وما آان بعد هؤ
التتر نحن اليوم بحمد اهللا تعالى صلح نحن وإياآم من جنس واحد ما يتخلى بعضه عن بعض وما آنا نريد إال االبتداء فأما 
واهللا  فتحصلوا وتعالوا وإن لم تجوا فنحن نجيكم ولو إننا نخوض في البحر بالخيل والكم صارت لكم ألسنة تذآرون بها القدس

ما ينال أحد منكم منه ترابة إال ما تسفيه الرياح عليه وهو مصلوب وصرخ فيهم صرخة زعزعت قواهم وردهم أقبح رد ولم 
فإن اتفق أن يكتب إلى الريد إفرنس المذآور فتكـون المكاتبـة إليـه مثـل المكاتبـة إلـى   : يقرأ لهم آتابًا وال رد عليهم سوى قلت

   . ذلك األذفونش أو أجل من

واعلم أن الريـد فرنـس هـو الـذي قصـد الديـار المصريـة بمواطـأة األذفونـش صاحـب طليطلـة المقـدم ذآـره وملكـوا دميـاط 
وآانـت الواقعة بينهم في الدول األيوبية في أيام الصالح أيوب وأخذ الريد فرنس وأمسك وحبس بالدار التي آان ينزلها فخر 

إلنشاء بالمنصورة ورسم عليه الطواشي صبيح ثم نفس عنه وأطلـق ألمر قرر عليه وقال في الدين بن لقمان صاحب ديوان ا
قل للفرنسيس إذا جئته مقال صـدق مـن قـؤول نصـوح أتيت مصرًا   " سريع   "   : ذلك جمال الدين مطروح أبياته المشهورة وهي

سـن تدبيرك بطن الضريح خمسين ألفًا ال ترى منهـم تبتغي ملكها تحسب أن الزمر يـا بطـل ريـح وآل أصحابك أودعتهم بح
غير قتيل أو أسيٍر جريـح وفقك اهللا ألمثالهـا لعل عيسى منكم يستريح آجرك اهللا على ما جرى أفنيت عباد يسوع المسيح فقل 

المكاتب بهذا لهم إن أضمروا عودة ألخـذ ثـأر أو لقصـد صحيـح دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيـح و
صاحب أمحرا ملك ملوك الحبشة ولقبه عندهم حطي بفتح الحاء وآسر الطاء المشددة المهملتيـن   : األول  : الجانب منهم ملكان

   . سمـة علـى آـل مـن ملـك عليهـم منهـم

منهم سبعة مسلمـون وهـو  قد تقدم في المسالك والممالك في المقالة الثانية أن نصراني يعقوبي يحكم على تسعة وتسعين ملكًا
صاحـب وفـات وصاحب دوارو وصاحب أرابيني وصاحب شرحا وصاحب هدية وصاحب بالي وصاحب دارة وأنه لوال أن 

معتقد دين النصرانية لطائفة اليعاقبة أنه ال يصح تعمد معمودي إال باتصال من البطريرك وأن آرسي البطريرك آنيسة 
   . ن بعد مطران من عنده لشمخ بأنفه عن المكاتبة لكنه مضطر إلى ذلكاإلسكندرية فيحتاج إلى أخذ مطرا

أطال اهللا بقاء الحضرة العالية الملك الجليل الهمام الضرغام األسد الغضنفر الخطير   : قـال فـي التعريـف ورسـم المكاتبة إليه
ع لما يجب في أقضيته عز الملة النصرانية ناصر الباسل السميدع العالم في ملته العادل فـي مملكتـه المنصـف لرعيتـه المستم

الملة المسيحية رآن األمة العيسوية عماد بني المعمودية حافظ البالد الجنوبية متبع الحواريين واألحبار الربانيين والبطارآة 
   . ه وال يعلم لهالقدسين معظم آنيسة صهيون أوحد ملوك اليعقوبية صديق الملوك والسالطين ويدعى له دعاء مفخمًا يليق ب

وأظهر فضله على من يدانيه من آل ملك هو بالتاج معتصب ولكف اللجاج   : وهذا دعاء وصدر يليقان به ذآرهما في التعريف
   . بالعدل منتصب ولقطع حجاج آل معاند بالحق معتصر أو للحق مغتصب

الملك القديم سراها وعلى صفـاء تلـك صدرت هذه المفاوضة إلى حضرته العلية ومن حضرة القدس مسراها ومن أسرة 
السريـرة الصافيـة تـرد وإن لـم يكـن بهـا غليـل وإلـى ذلـك الصديـق الصدوق المسيحي تصل وإن لم تكن بعثت إال من تلقاء 

   . الخليل
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   . ولم يذآر القطع الذي يكتب إليه فيه

أطـال اللـه بقـاء الملـك الجليـل المكرم الخطير   : لم التوقيعات ما نصهفإنه ذآر أنه يكتب إليه في القطع الثلث بق  : أما في التثقيف
األسد الضرغام الهمام الباسل فالن بن فالن العالم في ملتـه العـادل فـي مملكته حطي ملك أمحرا أآبر ملوك الحبشان نجاشي 

والسالطين والدعاء وتعريفه صاحب  عصره سند الملة المسيحية عضد دين النصرانية عماد بني المعمودية صديق الملوك
   . الحبشة

   . ورد آتاب الملك الجليل ويذآر بقيـة المكاتبـة  : فإن آانت المكاتبة جوابًا صدر الكتاب إليه بما صورته  : قال

ر سنة ثالث وهـذه المكاتبـة هـي التـي استقـر عليهـا الحـال عندمـا آتـب جوابـه في التاسع من شهر ربيع اآلخ  : ثـم قـال
   . وخمسين وسبعمائة

وهذه نسخة جواب آتاب ورد عن صاحب الحبشة من سلطنة الملك المظفر صاحب اليمن علـى الملـك الظاهر بيبرس رحمه 
ورد آتاب الملك الجليل   : اهللا بطلب مطران يقيمه لهم البطرك مما آتب به القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر رحمه اهللا وهي

لعادل في ملته حطي ملك أمحرا أآبر ملوك الحبشان الحاآم على ما لهم من البلدان نجاشي عصره صديق الملوك الهمام ا
   . والسالطين سلطان األمحرا حرس اهللا نفسه وبنى على الخيـر أسـه فوقفنـا عليـه وفهمنـا مـا تضمنه

لمطلوب وإنما آتاب السلطان الملك المظفر فأما طلب المطران فلم يحضر من جهة الملك أحد حتى آنا نعرف الغرض ا
   . صاحب اليمن ورد مضمونه أنه وصل من جهة الملك آتاب وقاصـد وأنه أقام عنده حتى يسير إليه الجواب

   . وأما ما ذآره من آثرة عساآره وأن من جملتها مائـة ألـف فـارس مسلمين فاهللا تعالى يكثر في عساآر اإلسالم

   . جال مقدرة من اهللا تعالى وال يموت أحد إال بأجله ومن يفرغ أجله ماتوأما وخم بالده فاآل

   . واعلم أن العادة جرت أنه آلما آتب إليه آتاب من أبواب السلطانية آتب قرينه آتـاب عـن البطريـرك

الكتاب أول مملكته خرج عميد وألوامـر البطريرك عنده ما لشريعته من الحرمة وإذا آتب آتابًا فأتى ذلك   : قـال فـي التعريـف
تلك األرض فحمل الكتاب على رأس علم وال يزال يحمله بيده حتى يخرجه من أرضه وأرباب الديانة في تلك األرض 

آالقسوس والشمامسة حول مشاة باألدخنـة فـإذا خرجـوا مـن حـد أرضهـم تلقاهـم مـن يليهـم أبـدًا آذلـك في آل أرض بعد 
أمحرا فيخرج صاحبها بنفسه ويفعل مثل ذلك الفعل األول إال أن المطران هو الذي يحمل الكتاب أرض حتى يصلوا إلى 
   . لعظمته ال لتأبي الملك

ثم ال يتصرف الملك في أمر وال نهي وال قليل وال آثير حتى ينادي للكتاب ويجمع له يوم األحد في الكنيسة ويقرا الملك واقف 
   . أمر بهثم ال يجلس مجلسه حتى ينفذ ما 

   . صاحب دنقلة  : الثاني

قد تقدم في الكالم على المسالك والممالك أن دنقلة هي قاعدة مملكة النوبة وأنها آانت في األصل يكون ملكها من نصارى 
احبها النوبة ومعتقدهم معتقد اليعاقبة وأنـه ربمـا غلـب عليها بعض المسلمين من العرب فملكها وقد تقدم ذآر المكاتبة إلى ص

هذه المكاتبة إلى النائب الجليل المبجـل الموقـر   : إذا آان مسلمـًا أمـا إذا آـان نصرانيـًا فقـد ذآـر فـي التثقيـف أن المكاتبة إليه
   . األسـد الباسـل فلـان مجـد الملـة المسيحيـة آبيـر الطائفـة الصليبيـة غـرس الملوك والسالطين والدعاء وتعريفه النائب بدنقلة

المقصد الرابع في المكاتبة إلى ملوك الكفار بالجانب الشمالي من الروم والفرنجة على اختالف أجناسهم وجميعهم معتقدهم 
مكاتبة الباب وهو بطريك   : األولى  : معتقد الملكانية وجملة ما ذآر من المكاتبات في التعريف والتثقيف اثنتا عشرة مكاتبة

الخليفة والعجب من جعله في التثقيـف بمنزلة القان عند التتار والقان إنما هو بمنزلة ملكهم األآبر  الملكية القائم عندهم مقام
   . والباب ليس من هذا القبيل بـل إليـه أمـر الديانـة حتـى فـي التحليـل والتحريـم
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سيس ونحوه أبًا ويسمون البطريرك أبًا وقـد تقـدم فـي الكالم على المسالك والممالك عند ذآر البطارآة أنهم آانوا يسمون الق
فأحبوا أن يأتوا على البطريرك بسمة له تميزه عن غيره من اآلباء فاختاروا له لفظ الباب وأنه يقال فيه الباب والبابا ومعنـاه 

علمًا عليه أبـو اآلبـاء ثم لما غلب الروم على المملكة وعلت آلمتهم على اليعاقبة خصوا اسم الباب ببطريرآهم فصار ذلك 
ومقره مدينة رومية على ما تقدم من هناك ورسم المكاتبة إليـه علـى مـا ذآـر فـي التثقيـف ضاعـف اهللا بهجة الحضرة السامية 
الباب الجليل القديس الروحاني الخاشع العامل بابا رومية عظيم الملة المسيحية قدوة الطائفة العيسويـة مملـك ملـوك النصرانيـة 

سـور والخلجـان ملـاذ البطارآـة األساقفـة والقسـوس والرهبـان تالـي اإلنجيـل معـرف طائفة التحريم والتحليل حافـظ الج
   . صديق الملوك والسالطين والدعاء وصدرت هذه المكاتبة

أي شيء آان يكتب إليه هـذا مـا وجدتـه مسطـورًا ولـم يكتـب إليـه شـيء فـي مـدة مباشرتـي وال أدري فـي   : قـال فـي التثقيـف
وال عرفت تعريفه ولم يتعرض له المقر الشهابي بن فضل اهللا في التعريـف جملة ورأيت في بعض الدساتير أنه لم يكتب إليه 

   . المكاتبة إلى ملك الروم صاحب القسطنطينية  : إال مرة واحدة وأن المكاتبة إليه في الثانية

ك والممالـك أنهـا صـارت آخـرًا إلـى بنـي األشكـري فصـار األشكـري سمـة لهـم ملكـًا بعـد قـد تقـدم فـي الكلـام علـى المسالـ
   . ملـك

وقد آان قبل غلبة الفرنج ملكًا جليًال يرجع إليه عباد الصليب سائر الملوك ويفتقر إليـه منهـم الغنـي   : قال في التعريف
آـر وقائعـه وآثـاره وأول من ألبس هامته الذلة وأصار جمعه على القلة والصعلـوك وآتـب التواريـخ مشحونـة بأخبـاره وذ

هارون الرشيد حين أغزاه أبوه المهدي إياه فأزال الشمم من أنفه وثنى جامح عطفه فأما غزوات مسلمة بن عبد الملك ويزيد 
آلن آان السلطان أزبك قد آاد يبتز تاجه ويعقم وهذا الملك ا  : بن معاوية فإنها لم تبلغ فيه حد النكاية وال أعظمت له الشكاية قال

نتاجه ويخل من جانب البحر المغلق رتاجه فاحتاج إلى مداراته وبذل له نفائس المال وصحب أيامه على مضض االحتمال 
   . وآانت له عليـه قطيعـة مقـررة وجملـة مـال مقدرة ثم عميت علينا بعده منهم األخبار وتولى بالدنيا اإلدبار

ضاعف اهللا تعالى بهجة الحضرة العالية المكرمة حضـرة الملـك الجليل   : سـم المكاتبـة إليـه علـى مـا ذآره في التعريفور
الخطير الهمام األسد الغضنفر الباسل الضرغام المعرق األصيل الممجد األثير األثيـل الباللـاوس الريدأرغـون ضابـط الممالك 

وارث القياصرة القدماء محيي طرق الفالسفة والحكماء العالم بأمور دينه العادل في ممالكه معز  الرومية جامع البالد الساحلية
النصرانية مؤيد المسيحية أوحد ملوك العيسوية مخول التخوت والتيجـان حامـي البحـار والخلجـان آخـر ملـوك اليونان ملك 

ة األصدقاء صديق المسلمين أسوة الملوك والسالطين ثم يكتب ملوك السريان عماد بني المعمودية رضي الباب بابا رومية ثق
   . اسمه هنا ويدعى له ولم يذآر قطع الورق الذي يكتب إليه فيه

وجعل له من السالمة يدًا ال تزعزعه من أوطانه وال تنزعه من سلطانه   : وهذا دعاء وصدر يلقيان به أوردهما في التعريف
جانه واستمـرارًا بملكـه علـى مـا دارت على حصونه مناطق خلجانه وال برحت ثمار الود تدنو وال يتوجب له إال استقرارًا لتي

من أفنائه ومواثيق العهد تبوئ له مـا يسـر بـه من إشادة معالم سلفه وشد بناء يونانه أصدرناها وشكره آجاره البحر ال يوقف 
ونظم سلكه وحمى بحسن   : أين هذا القيل من هذا الزاجر آخر له  : له على آخر وال يوصف مثل عقده الفاخر وال يكاثر إال قيل

تأتيه ملكه وآفى محبه هلكه وأجرى بوده رآائبه وفلكه ووقاه آذب الكاذب وآف إفكه وأشهد على وده الليل والنهار وما جن 
   . آافور هذا آافوره وال مسك هذا مسكه

ي جملة األدعية له والصدور فإنه منحط الرتبة عن المكاتبة السابقة اللهم هذا الدعاء والصدر وإن أورده في التعريف ف  : قلت
   . إال أن يخص هذا بحالة منابذة أو تهديد ونحو ذلك

ضاعف اهللا   : وذآـر فـي التثقيـف أن الـذي استقـر عليـه الحـال فـي المكاتبـة إليـه أنـه يكتـب إليـه فـي قطع النصف ما نصه
ملك الجليل المكرم المبجل األسد الخطير البطل الباسل الهمام الضرغام فالن العالم في ملته العادل في تعالى بهجة حضرة ال

أهل مملكته عز األمة المسيحية آبير الطائفة الصليبية جمال بني المعمودية صمصام الملوك اليونانية حسام المملكة 
والعالن معز اعتقاد الكرج والسريان وارث األسرة والتيجان  الماآصوينة مالـك اليرغليـة واألمالحية صاحب أمصار الروس

   . الحاآم على الثغـور والبحـار والخلجـان الضوقـس األنجالـوس الكمنيفـوس البااللوغـس صديق الملوك والسالطين ثم الدعاء

   . صدرت هذه المكاتبة إلى حضرته تشكر مواالته ومن هذه المادة وتوضح لعلمه السعيد
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   . فيحيط بذلك علمًا واهللا تعالى يديم بهجته  : ورأيت في بعض الدساتير أنه يختمها بقوله

وتعريفه ضابط مملكة الروم وذآر أن المكاتبة هي المتداولة بديوان اإلنشاء بين آتابه وأنه هو آتب بها إليه   : قـال فـي التثقيف
   . ل أحال في معرفتها لمن أرادها على النظر فيهولم يتعرض إليراد المكاتبة التي ذآرها في التعريف ب

البودشطـا والكبطـان والمشايـخ ورسـم المكاتبـة إليهـم   : المكاتبـة إلـى حكـام جنـوة وهـم جماعـة متفاوتـو المراتـب وهـم  : الثالثة
   . علـى مـا ذآـر في التثقيف في قطع الثلث

والكبطـان الجليلين المكرمين الموقرين المبجلين الخطيرين فالن وفالن والمشايخ  صدرت هذه المكاتبة إلـى حضـرة البودشطـا
األآابر المحترمين أصحاب الرأي والمشورة الكمنون بجنوة أمجاد األمة المسيحيـة أآابـر دين النصرانية أصدقاء الملوك 

   . عندهم تتضمن إعالمهم آذا وآذاوالسالطين ألهمهم اهللا تعالـى رشدهـم وقـرن بالخيـر قصدهـم وجعل النصيحة 

   . وتعريفهم الحكام بجنوة

والـذي استقر عليه الحال آخرًا في مفتتح سنة سبع وستين وسبعمائة إبطال المكاتبة إلى البودشطا والكبطان   : قـال فـي التثقيـف
ى الدوج الجليل المكرم المبجل الموقر صدرت هذه المكاتبة إل  : بحكم أنهما أبطال واستقرت مكاتبة الدوج مكانهما بما نصه

   . الخطير فلـان والمشايـخ والباقـي على ما تقدم ذآره

هكـذا فـي التثقيـف بـدال وواو وجيـم والمعـروف إبـدال الجيـم فـي آخره آافًا على ما سيأتي ذآره في الكالم على   : قلـت
   . صاحب البندقية على األثر

التثقيف أنه آان لصاحب جنوة مقدم على الشواني بقبرس وقيل إنه آان بالماغوصة وأنه آتب إليه في  واعلـم أنـه قـد ذآـر فـي
وردت مكاتبـة المحتشـم الجليـل المبجـل الموقـر األسـد الباسـل فلـان   : رمضان جوابًا عما ورد عنه في قطع العادة ما نصه
   . ملوك والسالطين ثم الدعاءمجـد الملـة المسيحية آبير الطائفة الصليبية غرس ال

   . تعريفه مقدم الشواني الجنوية بقبرس

   . المكاتبة إلى صاحب البندقية  : الرابعة

ورسم المكاتبة إليه على ما أستقر عليه الحال عندما آتب إليه جوابه في شهر رجب سنة سبع وستين   : قال في التثقيف
وردت مكاتبـة حضرة الدوج الجليل المكرم الخطير الباسل الموقر المفخم   : وسبعمائة وهو يومئذ مرآريـادو فـي قطـع الثلـث

طائفة الصليبية دوج البندقية والمانسية دوج آرال دين بني المعموديـة صديـق الملـوك مرآريادو فخر الملة المسيحية جمال ال
والسالطيـن والدعاء وتعريفه صاحب البندقية ثم ذآر بعد ذلك نقًال عن خط القاضي ناصر الدين بن النشائي أنه آتب في 

موقر البطل الهمام الضرغام الغضنفر الخطير مجد وردت مطالعة الدوك الجليل المكرم المبجل ال  : الجواب إلى دوك البنادقة
الملة النصرانيـة فخـر األمة العيسوية عماد بني المعمودية معز باب رومية صديق الملوك والسالطين دوك البنادقة وديارقـة 

   . والروسـا واإلصطنبوليـة

هـذه   : عنـه أيضـًا إلـى المكاتبـة إلـى دوك البندقيـة ثـم قـال ولـم يذآـر تعريفـه وال قطـع الـورق الذي يكتب إليه فيه ثم نقـل
المكاتبـة إلـى حضـرة المحتشـم الجليـل المبجـل الموقـر المكرم المفخـم الباسـل الضرغـام فلـان عـز األمـة المسيحيـة جمـال 

   . الطائفـة العيسويـة ذخـر الملـة الصليبية صديق الملوك والسالطين

   . أيته من غير ذآر تعريفه وال القطع الذي يكتب إليه فيههكذا ر  : ثم قال

   . وما يبعد أنه غير األول ولم يزد على ذلك  : قال

   . ومقتضى ما ذآره من جميع ذلك أن الدوك غير الملك نفسه  : قلت
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 على أن المكاتبة األولى 

   . والثانية في الجواب متقاربان

   . ألولتينأما المكاتبة الثالثة فمنحطة عن ا

   . ومقتضى ما ذآره من جميع ذلك أن الدوك غير الملك نفسه  : على انه قد تقدم في قلت

   . على أن المكاتبة األولى والثانية في الجواب متقاربان

   . أما المكاتبة الثالثة فمنحطة عن األولتين

نقًال عن ابن سعيد أن ملك البنادقة يقال له الدوك بضم الدال على انه قد تقدم في الكالم على المسالك والممالك عند ذآر البندقية 
المهملة وواو وآاف في اآلخر وهذا مما يحتاج إلى تحرير فإن آان الدوك هو الملك فتكون المكاتبة إليه اختلفت باختالف 

المزاحمة في آل وقت  الحال أو باختالف غرض الكتاب أو عدم اطالعهم على حقيقة األقدار والوقوف مع ما يلقى إليهم من
   . وهو الظاهر

   . المكاتبة إلى صاحب سنوب من سواحل بالد الروم قبل أن تفتح ويستولي عليها الترآمان  : الخامسة

   . وهي على ضفة الخليج القسطنطيني وملكها رومي من بيت الملك القديم من أقرباء صاحب القسطنطينية  : قال في التعريف

   . باه أعرق من آبائه في السلطانويقال أن أ  : قال

   . ولكن ليس ملكه بكبير وال عدده بكثير بينه وبين أمراء األتراك حروب يكون في أآثرها المغلوب  : قال

صدرت هذه المكاتبة إلى حضرة الملك   : وذآر أن رسم المكاتبة مثل متملك سيس فتكون على ما ذآره في مكاتبة متملك سيس
اسل الهمام السميدع الضرغام الغضنفر فالن فخر الملة المسيحية ذخر األمة النصرانية عماد بن المعمودية الجليل البطل الب

ولم أدر هل يجتمعان لشخص واحد تارة فيكون   : ثم قال  : صديق الملوك والسالطين وهذا الدعاء يليق به ذآره في التعريف
نه لو آان األمر آذلك لكان يتعين أن يذآر مكاتبة صاحب بلغار وحده منفردًا على أ  : بهما اثنان تارة وواحد تارة أم ال ثم قال

   . آما ذآر مكاتبة صاحب السرب وحده منفردًا

قلت آال األمرين محتمل فيجوز أنهما آانا مجتمعين لواحٍد وأنه آتب تعريفه باإلضافة إلى أحدهما استغناء به عن اآلخر أو أنه 
ولم يحط رتبته في قطع الورق عن رتبة من اجتمعا له وال يلزم من ذلك أنه آان يكتب  آتب إلى صاحب السرب بمفرده

   . لصاحب البلغار بمفرده الحتمال أنه لم يكتب إليه شيء حينئذ وبالجملة فهذا أمر راجع إلى النقل

   . المكاتبة إلى ملك رودس  : السابعة

وأهلها في البحر حرامية إذا ظفروا بالمسلم أخذوا ماله وأحيوه   : وهي جزيرة تقابل شطوط البالد الرومية قال  : قال في التعريف
   . وباعوه أو استخدموه وإذا ظفروا بالفرنجي أخذوا ماله وقتلوه

بعض ألقابه ألنه دونه وحينئذ فيتجه أن تكون ورسم المكاتبة إليه مثل متملك سيس إال أنه ال يقال فيه معز بابا رومية وتختصر 
صدرت هذه المكاتبة إلى حضرة الملك الجليل البطل الباسل السميدع فالن فخر الملة المسيحية ذخر األمة   : المكاتبة إليه

   . النصرانية صديق الملوك والسالطين أو نحو ذلك

إال أنه ال يقال فيه معز   : ز بابا رومية فلم يكن ليحتاج أن يقولعلى أنه في التعريف لم يذآر في المكاتبة إلى متملك سيس مع
   . بابا رومية
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   . قدم اهللا له األعذار وآفاه قوامع اإلنذار وحذره عاقبة البغي قبل أن ينفع الحذار  : وهذا دعاء يليق به ذآره في التعريف وهو

جوع وجناحه مكسور وعصمه بالتوبة مما اقترف ال بالبحر ولو فك اهللا من وثاقه آل مأسور وأقال آل غراب له من الر  : آخر
   . أنه سبعة أبحر وسور مدينته ولو أنه مائة سور

وهي جزيرة صغيرة ال تبعد مدى من اإلسكندرية وصاحبها   : المكاتبة إلى صاحب جزيرة المصطكلى قال في التعريف  : الثامنة
ال يطر صاحبها بزرع وال يدر حالبها بضرع إال أنها تنبت هذه الشجرة  صغير ال في مال وال في رجال وجزيرته ذات قحط

   . فتحمل منها وتجلب وترسى السفن عليها بسببها وتطلب

   . وفي ملكها خدمة لرسلنا إذا رآبوا ثبج البحر وتجهيز لهم إلى حيث أرادوا وتنجيز لهم إذا توجهوا وإذا عادوا  : قال

صدرت هذه   : آره في التعريف آالمكاتبة إلى صاحب جزيرة رودس المتقدمة الذآر آنفًا وهيورسم المكاتبة إليه على ما ذ
   . المكاتبة إلى حضرة الملك الجليل إلى آخر ما تقدم

   . وفقه اهللا لطاعته وأنهضه من الوالء بقدر طاقته  : وهذه أدعية تليق به ذآرها في التعريف دعاء من ذلك

   . أدام إلينا قربهأطاب اهللا قلبه و  : آخر

   . ال زال إلى الطاعة يبادر وعلى الخدمة أنهض قادر ومكانه تزم إليه رآائب السفن بكل وارد وصادر  : آخر

   . المكاتبة إلى متملك قبرس  : التاسعة

غلب عليها متملك ولم إنما قيل له متملك قبرس ألنها آانت قد فتحها المسلمون ثم تغلب عليها النصارى وملكوها فقيل لمن   " و 
يقل له ملك وذآر في التثقيف عن القاضي ناصر الدين بن النشائي أن المكاتبة إليه مثل متملك سيس ولم يزد على ذلك وحينئذ 

صدرت هذه المكاتبة إلى حضرة   : فتكون المكاتبة إليه مثل ما استقر عليه الحال في المكاتبة إلى متملك سيس في قطع العادة
ليل المكرم المبجل المعزز الهمام الباسل فالن عز دين النصرانية آبير الطائفة الصليبية عماد بني المعمودية صديق الملك الج

   . الملوك والسالطين أدام اهللا نعمته وحرس مهجته وتعريفه متملك قبرس

ب إليه عن األمير الجاي اليوسفي عند ولم أقف على المكاتبة إليه ابتداء وال جوابًا سوى ذلك إال أنه آت  : قال صاحب التثقيف
   . وقوع الصلح في سنة اثنتين وستين وسبعمائة يعني عندما آان الجاي أتابك العساآر المنصورة

   . المكاتبة إلى ملك مونفراد  : العاشرة

ناها إلى حضرة الملك أصدر  : ذآر في التثقيف أنه آان بها ابن ملك إصطنبول وأنه آتب إليه في سنة ثالث وثالثين وسبعمائة
الجليل المكرم البطل الهمام األسد الضرغام فالن مجد النصرانية فخر العيسوية عماد بني المعمودية جمال الطائفتين الرومية 

والفرنجية ملك مونفراد وارث التاج معز الباب أدام اهللا بقاءه وحفظه ووقاه وأورثه من أبيه تخته وتاجه وواله تتضمن إعالمه 
   . آذاآذا و

   . هذا ما وجدته مسطورًا في رسم المكاتبة المذآورة ولم يكتب إليه شيء في مدة مباشرتي  : ثم قال

   . والذي يظهر أنه يكتب إليه في قطع العادة وأن يكون تعريفه ملك مونفراد  : ولم أدر ما تعرفه وال في أي قطع يكتب إليه قال

   . بلالمكاتبة إلى صاحب نا  : الحادية عشرة
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صدرت   : وقد ذآر في التثقيف أنه آان اسم صاحبتها جوانا وأنه آتب إليها في أواخر سنة ثالثة وسبعين وسبعمائة ما صورته
هذه المكاتبة إلى الملكة الجليلة المكرمة المبجلة الموقرة المفخمة المعززة فالنة العالمة في ملتها العادلة في مملكتها آبيرة دين 

   . رة األمة العيسوية حامية الثغور صديقة الملوك والسالطينالنصرانية بصي

ثم الدعاء تتضمن إعالمها وتعريفها صاحبة نابل ولم يذآر قطع الورق لمكاتبتها وال خفاء أنه يكتب إليها في قطع العادة لصغر 
   . مقامها

   . فإن ولي مملكتها رجل فينبغي أن يكتب إليه بهذه المكاتبة على التذآير أو أعلى من ذلك لميزة الرجال على النساء  : قلت

وهؤالء جملة من تعرض إلى مكاتبته في التعريف والتثقيف من ملوك الكفر فإن اتفقت المكاتبة إلى أحد سواهم فليقس على من 
   . هو مثله منهم

ي التثقيف القنصل بكفا وذآر أنها جارية في حكم جنوة وأنه لم يكتب إليه شيء عن المواقف الشريفة وال خفاء في ثم قد ذآر ف
   . ذلك فإن مقام القنصل دون أن يكاتب عن أبواب السلطانية
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